
DCSD নিরাপদ 

রাখা 
আমাদদর কমী ও নিক্ষার্থীদদর নিরাপত্তা আমাদদর কাদে সর্ বাদে। 

ররাগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রনিদরাধ রকন্দ্র (Centers for Disease Control and 

Prevention, CDC) সু্কলগুদলাদি সংক্রমদণর ঝুুঁ নক কমাদি নিম্ননলনখি 

প্রিমি রকৌিল র্াস্তর্ায়দির সপুানরি কদরদে। DeKalb County 

School District (DCSD) কীভাদর্ আমাদদর কনমউনিটি নিরাপদ রাখদে 

িা এখাদি রদয়দে: 

1-সর্ বদা মাস্ক পরুি 

সর্ বদা মাস্ক পরুন মাস্ক যেন নাক ও মুখ পুর া ঢাকা থারক এর্ং পাশগুর া 

যেন ফাাঁক না থারক। মারস্ক  জায়গায় যফস শশল্ড প া োরর্ না। 

2-িারীনরক দরূত্ব 

য াকজরন  যথরক অন্তত 6 ফুট শা ীশ ক দ ূত্ব র্জায় য রখ শন াপরদ 

থাকুন। DCSD গ্রুপ ততশ  ক রে, ো া সংক্রমণ কমারত সু্কর   শদন একসরে 

থাকরত শশক্ষাথীরদ  গ্রুরপ ভাগ ক া কখনও কখনও কমীরদ রকও ভাগ 

ক া  মরতা কাজ কর । অশনয়শমত সময়সূশি যেমন যকা-য াটব  অনুসার  

আসা ও োওয়া  সময় এর্ং অর্স্থারন  পাশাপাশশ অপ্ররয়াজনীয় শভজজট  ও 

কাে বক াপও কমারনা  রর্। 

3-আপিার হাি ধুদয় নিি 

সার্ান ও পাশন শদরয় অন্তত 20 যসরকন্ড  াত ধুরয় শনন এর্ং মুরখ  াত যদয়া 

এড়ান। মাস্ক না পর  থাকর  কাশশ ও  া াঁশি  সময় টটসুু র্ুর্ া  করুন এর্ং 

নাক ঝাড়া, কাশশ ও  া াঁশি  প  অশর্ রে  াত ধুরয় শনন। 

4-পনরষ্কার ও জীর্াণুমুক্ত করুি 

CDC-এ  মূ  নীশত    যর্শশ স্পশ ব  য় এমন স্থান শনয়শমতভারর্ পশ ষ্কা  

 াখা। DCSD শন াপত্তা শনজিত ক রত পে বাপ্ত স ঞ্জাম (যেমন, সার্ান, যপপা  

টাওরয় , অন্তত 60% অুা রকা   শভশত্তক  ুান্ড সুাশনটাইজা ,জীর্াণুনাশক 

ওয়াইপ, মাস্ক) প্রদান ক রে। শন াপরদ থাকা  অনুানু DCSD পদ্ধশত এখারন 

 রয়রে: 

 যর্শশ স্পশ ব  য় এমন স্থান পশ ষ্কা   াখা 

 ক্লাসরুম য আউট র্দ ারনা 

 র্াধা ও যকাশভড-19 সম্পরকব যপাস্টা   াগারনা 

 জজশনস ভাগ ক রত শনরেধ ক া 

 

5-কন্ট্যান্ট্ রেনসং 

DCSD জজজবয়া  জনস্বাস্থু শর্ভাগ (Georgia Department of Public Health) 

এর্ং DeKalb স্বাস্থু পে বরদ  সরে শন ন্ত  কাজ কর  ির রে। উক্ত সংস্থা া 

সংক্রমণ েশড়রয় প া কমারনা  জনু সম্প্রশত যকান র্ুজক্ত যকাশভড-19 এ 

আক্রান্ত  রয়রেন তা শিশিত কর । এইভারর্ কন্ট্ুাক্ট যেশসং যকাশভড-19 

েড়ারনা কমারত সা ােু কর : 

 মানুেরক জানারনা যে তা া যকাশভড-19 এ আক্রান্ত  রত পার ন এর্ং 

তারদ  যকাশভড-19  ক্ষণ র্া উপসগ ব আরে শকনা তা নজ  য রখ 

 যকাশভড-19 এ আক্রান্ত  রয় থাকরত পার ন মানেুরদ  প ীক্ষা ক ারত 

সা ােু ক া 

 যকাশভড-19 এ আক্রান্ত  র  মানুেরক স্ব-শর্জিন্ন  রত র্ া অথর্া তা া 

আক্রান্ত কা ও সংস্পরশ ব এর  জনস্বাস্থু শর্ভারগ  শনরদবশ অনুসার  

তারদ রক যসল্ফ-যকায়া ান্ট্াইরন পাঠারনা। 

6-রভনন্ট্দলিি তিনর করা 

DCSD উপেুক্ত যভশন্ট্র শরন  জনু ঘন ঘন সু্ক ঘ  ও যকন্দ্রগুর া পে বরর্ক্ষণ 

কর । CDC-এ  শনরদবশশকা এর্ং েতটা সম্ভর্ উক্ত শশরে  প্ররয়াজনীয়তা পূ ণ 

ক রত আম া আমারদ  HVAC ইউশনরট যভশন্ট্র শন ও শফল্টার শন 

র্াশড়রয়শে। 

DCSD-রক নিরাপদ রাখদি নিম্ননলনখি DCSD-এর সু্কল প্রস্তুনির 

রকৌিলও র্াস্তর্ানয়ি করা হদয়দে: 

7-টিকাদাি 

শশক্ষক া স  ক্লাস 1B-এ  জনু টটকা উপ ভু  র  যসই টটকা যদয়া  জনু 

31 জন DCSD নারস ব প্রশশক্ষণ যদয়া  রয়রে। DCSD জজজবয়ারত যকাশভড-19 

টটকাদারন  জনু পশ কেনা অনুস ণ ক রত প্রস্তুত। 

8-পরীক্ষা করা 

DCSD শশক্ষাথী, কমী ও পশ র্া রদ  জনু যকাশভড-19 প ীক্ষা  জনু 

যভন্ড রদ  সরে কাজ ক রে। প ীক্ষায় শশক্ষাথী, কমী এর্ং পশ র্া রদ  

 ক্ষণ  রয়রে শকনা এর্ং তা া অরনু  মরধু সংক্রমণ েশড়রয় যদওয়া  ঝুাঁ শক 

 রয়রে শকনা তা শর্রর্িনা না কর ই SARS-CoV-2 এ সংক্রাশমত  রয়রে 

শকনা তা শনধ বা ণ কর । 

মাস্ক র্া ঢাকা শদরয় 

আমাদদর মখু ঢাকা 

মাস্ক ও ঢাকা শদরয় 

নিরাপদদ র্থাকুি 

সার্ান ও পাশন শদরয় অন্তত 20 

যসরকন্ড  াত ধুরয় এর্ং মুরখ 

 াত যদয়া এশড়রয় 

আপিার হাি 

পনরষ্কার রাখিু 

শর্জল্ডং, র্াস, র্াথরুম এর্ং যর্শশ 

স্পশ ব  য় এমন স্থান 

পনরষ্কার ও 

জীর্াণুমুক্ত রাখুি 
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