ব্রংক্স চার্টার স্কু ল ফর এক্সক্সক্সলন্স
(Bronx Charter School for Excellence) 1-5
ব্যক্তিগত ক্তিক্ষা ও পক্তিষেব্াগুক্তিি ধািাব্াক্তিকতায় ক্তিিাপদ প্রতযাব্তত ি:
18 জািুয়াক্তি, 2022 - সংষ াজি 1
প্রাসক্তিক তথ্য
ব্রংক্স চার্তাি স্কু ি ফি এষক্সষিন্স 1-5 [Bronx Excellence 1-5]-এি মাধযষম সম্পূর্ত ব্যক্তিগত ক্তিষদত িিা
ব্জায় িাখাি গুরুত্ব এব্ং এটিি কািষর্ ক্তিশুষদি ক্তিক্ষাগত কৃ ক্ততত্ব ও সামাক্তজক-মািক্তসক সুস্থতাি উপি
উষেখষ াগয প্রভাব্ পিাি ক্তব্েয়টি িিাি কিা িয়। আমাষদি স্কু িগুক্তি ক্রমাগতভাষব্ সসন্টািস ফি ক্তিক্তজজ
কষরাি অ্যান্ড ক্তপ্রষভিিি (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) এব্ং ক্তিউ ইয়কত
সেষর্ি স্বাস্থয দপ্তি (Department of Health - DOH)-এি ক্তিষদত ক্তিকাগুক্তি ক্তব্কাষিি সাষথ্-সাষথ্ ক্তিিীক্ষর্
কষি। আমিা অ্ক্ততমাক্তিি অ্ব্স্থা ও আমাষদি কক্তমউক্তিটিগুক্তিি উপি এি প্রভাব্ সম্পষকত ও সতকত থ্াক্তক।
পক্তিক্তস্থক্তত ক্রমাগত পক্তিব্তত ি িওয়াি কািষর্ আমিা সির্া-ক্তভক্তিক পদ্ধক্তত ব্যব্িাি কষি আমাষদি অ্িুিীিষিি
কা তকাক্তিতা ক্তব্িষদ মূিযায়ি কক্তি।
1 জুিাই, 2021-এ, Bronx Excellence-এি তিষফ আমাষদি ব্যক্তিগত ক্তিক্ষা ও পক্তিষেব্াি ধািাব্াক্তিকতায়
ক্তিিাপষদ ক্তফষি আসাি প্ল্যাি প্রকাি কিা িষয়ষে, া আমাষদি 2021-22 পুিিায় সখািাি প্ল্যাষিি কথ্া
জাক্তিষয়ষে। আমাষদি ক্তিক্ষাথ্ী ও কমীষদি ক্তিিাপদ িাখাি জিয আমিা সষব্তািম অ্িুিীিিগুক্তি স ব্জায়
িাখক্তে, তা ক্তিক্তিত কিাি জিয এই সংষ াজিটি ি
ু কিা িষয়ষে, ক্তব্ষিে কষি কক্তমউক্তিটিষত ক্রমব্ধতমাি
সংক্রমষর্ি িাি এব্ং CDC ও DOH সথ্ষক আপষিষর্ি ক্তিষদত ক্তিকাগুক্তিি প্রক্ততক্তক্রয়া ক্তিসাষব্।
স ষিতু সিল্টা (Delta) ও ওক্তমক্রি (Omicron) ভযাক্তিষয়ন্ট উভয়ই মূি সেষিি সচষয় উচ্চতি
সংক্রমর্ষ াগযতা প্রদিতি কষিষে, তাই Bronx Excellence আমাষদি আিুগতযষক আিও সজািদাি কিষব্ এব্ং
আমাষদি স্কু ষিি মষধয ভাইিাষসি ক্তব্স্তাি কমাষত স্তি ুি প্রিমি সকৌিিগুক্তিি প্রক্তত আমাষদি প্রক্ততশ্রুক্ততষক
আিও পক্তির্ত কিষব্।
টিকা
CDC মািুেষক সংক্রক্তমত িওয়া সথ্ষক িক্ষা কিাি জিয, সংক্রমর্ কমাষত এব্ং ভাইিাষসি পক্তিব্ক্তততত িওয়া
ও িতু ি ভযাক্তিষয়ন্ট ততক্তি কিাি সম্ভাব্িা হ্রাস কিাি জিয সষব্তািম ব্যব্স্থা ক্তিসাষব্ টিকাগুক্তিষক স্বীকৃ ক্তত
সদয়। CDC-ি সুপাক্তিি অ্িুসাষি, Bronx Excellence সমস্ত স াগয ব্যক্তিষক সম্পূর্তরূষপ টিকা সদওয়াি
মাধযষম ক্তিষজষদি িক্ষা কিাি সক্ষষে দৃঢ়তাি সাষথ্ সমথ্তি কষি। ব্তত মাি COVID-19 টিকাগুক্তি গুরুতি
অ্সুস্থতা, িাসপাতাষি ভক্ততত এব্ং মৃতুয প্রক্ততষিাধ কিাি উপষ াগী কষি ক্তিজাইি কিা িষয়ষে এব্ং ভাইিাষসি
ক্তব্রুষদ্ধ আমাষদি সুিক্ষাি জিয অ্তযন্ত কা তকিী িাক্ততয়াি ক্তিসাষব্ পক্তিগক্তর্ত িয়। তষব্, স ষিতু আমিা
ক্রমব্ধতমাি সাফষিযি ঘর্িাগুক্তি প তষব্ক্ষর্ কিক্তে, তাই আমিা এর্াও ক্তিষখক্তে স , সমষয়ি সাষথ্-সাষথ্ টিকাি
কা তকাক্তিতা হ্রাস পায়। একই অ্ষথ্ত, Bronx Excellence সমস্ত কমীষদি জিয তাষদি ভযাকক্তসি ব্ুোি সপষত
একটি সসষকন্ডাক্তি ভযাকক্তসি মযাষন্ডর্ চািু কিষব্, ক্তদ/ খি তািা ক্তিম্নক্তিক্তখত মািদণ্ডগুক্তিি মষধয অ্ন্তত একটি
পূির্ কষি:
• তািা ফাইজাি (Pfizer) ব্া মিািতা (Moderna) ভযাকক্তসি ক্তসক্তিজ সম্পূর্ত কিাি পি পাাঁচ মাস
সকষর্ সগষে, অ্থ্ব্া
• তািা প্রাথ্ক্তমক J&J ভযাকক্তসি পাওয়াি পি দুই মাস সকষর্ সগষে, অ্থ্ব্া
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• তািা COVID-19 -এ ক্তিক্তিতভাষব্ আক্রান্ত িওয়াি সক্ষষে সুস্থ িওয়াি পষি ক্ততি মাস সকষর্ সগষে।
আমাষদি িক্ষয িি 28সি সফব্রুয়াক্তিি মষধয সমস্ত স াগয কমীষদি ব্ুে কিা। Bronx Excellence টিকা
সিওয়াি জিয সমস্ত স াগয ব্যক্তিষদি সুপাক্তিি কষি চষিষে। স সমস্ত ক্তিক্ষাথ্ীষদি সম্পূর্তরূষপ টিকা সদওয়া
িষয়ষে এব্ং ঘক্তিষ্ঠ পক্তিক্তচক্তত ক্তিসাষব্ ক্তচক্তিত কিা িষয়ষে, তাষদি ক্তদ ঘক্তিষ্ঠ পক্তিক্তচক্তত ক্তিসাষব্ ক্তচক্তিত কিা
িয়, তষব্ তাষদি সকায়াষিন্টাইি সথ্ষক অ্ব্যািক্তত সদওয়া িয়। আমাষদি স্কু ষিি মষধয ভাইিাষসি ক্তব্স্তাি
কক্তমষয় ক্তদষয়, আমিা আমাষদি ব্াচ্চাষদি, কমীষদি ও পক্তিব্াষিি স্বাস্থয ও মিিষক িক্ষা কিষত সক্ষম িব্
এব্ং সিখাি প্রক্ততব্ন্ধকতা কক্তমষয় আিষত পািব্।
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আমি মি COVID-19 -এর বুস্টার
বা তৃ তীয় ড াজ পাওয়ার ড াগ্য?
এখাি সথ্ষক শুরু করুি
আক্তম জিসি অ্যান্ড জিসি
(JOHNSON AND
JOHNSON) টিকাি সািাষ য
সম্পূর্তরূষপ টিকাপ্রাপ্ত

আক্তম ফাইজাি (PFIZER) ব্া
মিািতা (MODERNA) টিকাি
সািাষ য সম্পূর্তরূষপ টিকাপ্রাপ্ত

আপিাি ভযাকক্তসি ক্তসক্তিজ
সিে কিাি পি ক্তক অ্ন্তত
5 মাস সকষর্ষে?

আপিাি টিকা সদওয়াি
পি সথ্ষক ক্তক অ্ন্তত 2
মাস সকষর্ষে?
িা

আপক্তি ব্ুোি িষর্ি জিয
স াগয িি

িযাাঁ

িযাাঁ

আপক্তি ক্তক গত 90 ক্তদষিি
মষধয COVID-19 -এ
আক্রান্ত িষয়ক্তেষিি?
িা

আপক্তি ব্ুোি
িষর্ি জিয স াগয

িা

আপক্তি ব্ুোি িষর্ি জিয
স াগয িি

িযাাঁ

আপিাি
িািাষিি সাষথ্
পিামিত করুি

ক্তব্ক্তধব্দ্ধ সতকীকির্:

এই চার্তটি শুধুমাে তথ্য িাভ কিাি উষেষিয ব্যব্িাি কিা

াষব্। ক্তচক্তকৎসা পিামষিতি জিয অ্িুগ্রি কষি আপিাি িািাষিি সাষথ্ পিামিত করুি।

মাস্ক
Bronx Excellence-এি সমস্ত ক্তিক্ষাথ্ী ও কমীষদি সক্ষষে, টিকা সদওয়াি ক্তস্থক্তত ক্তিক্তব্তষিষে, তািা খি স্কু ি
ভব্ষিি ক্তভতষি, ব্াষস এব্ং ব্াইষি থ্াষক এব্ং খি িািীক্তিক দূিত্ব ব্জায় িাখা ায় িা, সসসব্ সক্ষষে
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তাষদি মাস্ক পিা আব্িযক। তষব্, স ষিতু অ্তযন্ত সংক্রামক সিল্টা (Delta) ও ওক্তমক্রি (Omicron)
ভযাক্তিষয়ন্টগুক্তি সঞ্চাক্তিত িষে, তাই স্বাস্থয ক্তব্ষিেজ্ঞিা ব্িষেি স , ক্তিষি ও সভদষ াগয কাপষ়েি মাস্ক, া িাক
ও মুষখি চািপাষি ক্তিিাপদ প্রক্ততব্ন্ধকতা সিব্িাি কষি িা, তািষি তা আি প তাপ্ত সুিক্ষা প্রদাি কিষব্ িা।
মাষস্কি সষব্তািম ব্যব্িাি িি এটি আপিাি িাক ও মুখষক সম্পূর্তরূষপ সিষক িাষখ এব্ং আপিাি ক্তচব্ুষকি
ক্তিষচ সুিক্তক্ষত কিা ায়, সসগুক্তি ক্তিক্তিত কিা। মাস্কটি আপিাি মুষখি চািপাষিি অ্ংষিি সাষথ্
ষথ্াপ ুিভাষব্ ক্তফর্ কিা উক্তচত। এই স্তষিি সুিক্ষা প্রদািকািী সব্ষচষয় কা তকি মাস্ক িি N95 ও KN95
মাস্ক। এখি সথ্ষক আমাষদি স্কু ি ভব্িগুক্তিষত থ্াকাকািীি আমাষদি স্কু ষিি সমস্ত কমী ও ক্তিক্ষাথ্ীষদি N95,
KN95 ব্া অ্িুরূপ সগ্রষিি মাস্ক পিষত িষব্।
ক্তদ সকািও ক্তিক্ষাথ্ী ব্া কমী সদসয ক্তিষিিািা ক্তফটিং ব্া
কাপষ়েি মাস্ক পষি স্কু ষি আষস, তষব্ ক্তদষিি ব্াক্তক সময় ব্যব্িাষিি জিয একটি ক্তিষ্পক্তিষ াগয প্রক্ততস্থাপি N95
ব্া KN95 মাস্ক সিব্িাি কিা িষব্। (সব্ষচষয় কা তকি মাস্কগুক্তি ক্তফর্ ও িাওয়া চিাচষিি ক্ষমতাি উপি
ক্তিভত ি কষি।
ক্তদ N95 ব্া KN95 মাস্কগুক্তি সঠিকভাষব্ ক্তফর্ িা িয়, তািষি ক্তিশুষদি একটি ক্তি-প্ল্াই
সাক্তজতকযাি মাস্ক কা তকি ক্তব্কল্প িষত পাষি।)
মাষস্কি সক্ষষে ো়েগুক্তি সকস-ব্াই-ষকস ক্তভক্তিষত ক্তিধতাক্তিত িয় (উদািির্স্বরূপ িক্তথ্ভু ি ক্তব্কািগত অ্ক্ষমতা
থ্াকা ক্তিক্ষাথ্ীষদি জিয ো়ে, কাির্ মাষস্কি ব্যব্িাি একটি ব্ক্তধতত সমষয়ি জিয মুখ সিষক িাখাি
সিিিীিতাষক ব্াধা সদয়) এব্ং মাস্ক ব্যব্িাষি সামক্তয়ক ক্তব্িক্ততি মষতা স্বােন্দ্যক্তব্ধাষিি অ্িুমক্তত সদওয়া িষব্,
ক্তব্ষিে প্রষয়াজি থ্াকষি। সমক্তিকযাি দ্বন্দ্ব অ্তযন্ত ক্তব্িি এব্ং সসইসব্ ব্যক্তিষদি মষধয সীমাব্দ্ধ, ািা,
উদািির্স্বরূপ, গুরুতি COPD, সফক্তিয়াি ব্ািত, এক্তিষসমা ব্া িার্ত সফক্তিওষি ভু গষেি। এইসব্ সক্ষষে,
স খাষি ব্যক্তিিা এমি গুরুতি ক্তচক্তকত্সাি পক্তিক্তস্থক্ততষত ভু গষেি স , তািা সফস কভাক্তিং-এি সঠিক ব্যব্িাষি
ব্াধা পাি, সসসব্ সক্ষষে সাধাির্ত পিামিত সদওয়া িয় স , এই ধিষিি ব্যক্তিষদি এমি একক্তেত সসটিংষস
প্রষব্ি কিা উক্তচত িয়, স খাষি তাষদি স্বাস্থয ও ক্তিিাপিাি সাষথ্ আপস কিা িষত পাষি।

ওক্তমক্রি (Omicron)-এি েক্ত়েষয় পিাি সক্ষষে
সকি কাপষ়েি মাস্ক ষথ্ষ্ট িাও িষত পাষি
Covid-19-এর একটি সংক্রামক ড াজের দ্বারা সংক্রামমত হজত সময় লাজে

সংক্রামিত নয় এিন ব্যক্তিরা িাস্ক পররন

সংক্রামিত নয় এিন ব্যক্তিরা িাস্ক পররন
মিছু নয়

িাপরের
িাস্ক

সাক্তজি
ি াল
িাস্ক

মিছু নয়

15
মমমিি

20
মমমিি

30
মমমিি

2.5
ঘণ্টা

িাপরে
র িাস্ক

20
মমমিি

27
মমমিি

40
মমমিি

3.0
ঘণ্টা

সাক্তজি
ি াল
িাস্ক

30
মমমিি

40
মমমিি

1
ঘণ্টা

5
ঘণ্টা

2.5
ঘণ্টা

3.3
ঘণ্টা

5
ঘণ্টা

25
ঘণ্টা

N95

N95

নন-মিট-টটরেড N95 টরসমপররটর পরা ব্যক্তিরের িরযয টিামিড-19-এর সংক্রািি টডাজ ছোরত 25 ঘণ্টা সিয়
লাগরব্। যমি তারা ড াক্তভাজে মসল করা N95 মাস্ক েযেহার কজরি-ডযজেজে শুধুমাে 1% কণা মুজের
মভতজর প্রজেশ কজর-তাহজল তাজির 2,500 ঘন্টা সুরো থাকজে
দ্রষ্টব্য: 2021 সারলর ব্সরে িলািল প্রিামিত হরয়মছল। CDC-এর যারণা, ওমিক্রন (Omicron) িযামররয়ন্ট আরও সহরজ ছমেরয় পেরব্।
সূত্র: ACGIH-এর পযারেমিি টরসপন্স টাস্ক টিাস ি(Pandemic Response Task Force)

তদক্তিক ক্তিক্তিং, সষন্দ্িভাজি সক্ষষে আইষসাষিিি ও িায়াগিক্তেক সর্ে
Bronx Excellence ক্তব্ক্তডং-এ াওয়াি আষগ ব্াক্ত়েষত প্রক্ততক্তদষিি ক্তিক্তিং-এি গুরুষত্বি উপি সজাি ক্তদষত
থ্াকষব্। ভাইিাষসি ক্তব্স্তাি সিাধ কিাি উষেষিয, আমাষদি অ্ব্িযই এটিষক আমাষদি স্কু ষি প্রষব্ি কিা
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প্রক্ততষিাধ কিাি জিয থ্াসাধয সচষ্টা কিষত িষব্। আমাষদি অ্ব্িযই ক্তিক্তিত কিষত িষব্ স , স সব্
ব্যক্তিিা ভাইিাষসি সংস্পষিত এষসষেি, ব্া অ্সুস্থ আষেি ব্া পক্তজটিভ প্রমাক্তর্ত িষয়ষেি, এমি সকািও ব্যক্তি
স ি থ্াক্রষম ক্তব্ক্তডং-এ প্রষব্ি িা কষিি এব্ং সকায়াষিন্টাইি ব্া আইষসাষিিষি িা াি। Bronx
Excellence-এি পক্তিব্াি ও কমীষদি স ষকাষিা উপসষগতি জিয তদক্তিক ক্তিক্তিং কিাষত িষব্।
ািা অ্সুস্থ
সব্াধ কিষেি, তাষদি অ্ব্িযই ব্াক্ত়েষত থ্াকষত িষব্। ক্তদ সকাষিা ব্যক্তি উপসগত প্রদিতি কিষত শুরু কষিি,
তািষি টিকা পাওয়াি ক্তস্থক্তত ক্তিক্তব্তষিষে, তাষক িাইষসন্সপ্রাপ্ত স্বাস্থযষসব্া সপিাদাষিি সাষথ্ পিামিত কিষত এব্ং
সর্ে কিাি জিয উত্সাক্তিত কিা িষব্।
Bronx Excellence-এি পক্তিব্াি ও কমীষদি স্কু ষি সপৌাঁোষিাি আষগ উপসগত ব্া ঝুাঁ ক্তকি কাির্গুক্তিি জিয
প্রক্ততক্তদি সকাষিি ক্তিক্তিং কিষত িষব্। ক্তিিীক্ষর্ কিাি উপষ াগী িক্ষর্গুক্তিি মষধয িষয়ষে:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

জ্বি ব্া ঠাণ্ডা িাগা (100F ব্া তাি সব্ক্তি)
কাক্তি
শ্বাসকষ্ট ব্া শ্বাস ক্তিষত কষ্ট িওয়া
ক্লাক্তন্ত
সপক্তি ব্া িিীষি ব্যথ্া
মাথ্াব্যথ্া
সম্প্রক্তত স্বাদ ও গষন্ধি অ্িুভূক্তত চষি াওয়া
গিা ব্যথ্া
িাকব্ন্ধ ব্া সক্তদত
ব্ক্তম ব্ক্তম ভাব্ ব্া ব্ক্তম; এব্ং/অ্থ্ব্া
িায়ক্তিয়া

ঝুাঁ ক্তকি কাির্গুক্তিি মষধয িষয়ষে টিকা িা সদওয়া এব্ং ক্তিক্তিতভাষব্ আক্রান্তষদি সষি ঘক্তিষ্ঠ স াগাষ াগ।
সকাষিা ব্যক্তিি উপসগত সদখা ক্তদষি তাষক অ্ব্িযই ব্াক্ত়েষত থ্াকষত িষব্, িাইষসন্সপ্রাপ্ত স্বাস্থযষসব্া প্রদািকািীি
সাষথ্ পিামিত কিষত িষব্ এব্ং সর্ে কিাষত িষব্।
ক্তদ সকািও ক্তিক্ষাথ্ী ব্া কমী সদসয ক্তব্ক্তডং-এ থ্াকাকািীি অ্িয সকািও ব্যাখযা ো়োই এই িক্ষর্গুক্তিি মষধয
সকাষিা একটি প্রদিতি কষিি, তািষি স্কু ি িাষসতি মাধযষম মূিযায়ষিি জিয তাষক ক্তিধতাক্তিত আইষসাষিিি রুষম
পাঠাষিা িষব্। COVID-19 -এ আক্রান্ত ব্ষি সষন্দ্ি কিা সকাষিা ক্তিক্ষাথ্ীি ক্তপতামাতা/অ্ক্তভভাব্কষদি সাষথ্
অ্ক্তব্িষে ক্তপকআষপি জিয স াগাষ াগ কিা িষব্ এব্ং ক্তপতামাতা/অ্ক্তভভাব্ক িা আসা প তন্ত ক্তিক্ষাথ্ীষক একজি
কমী সদষসযি সািাষ য অ্িযষদি সথ্ষক ক্তিিাপষদ আইষসাষির্ কিা িষব্। ব্যক্তিটিষক অ্ব্িযই সফসমাস্ক পিষত
িষব্, আইষসাষিিষি থ্াকষত িষব্ এব্ং সামাক্তজকভাষব্ দূিত্ব ব্জায় িাখষত িষব্, াষত ক্তব্ক্তডং সেষ়ে সব্িষিাি
আষগ অ্ক্তি সংক্রমষর্ি সম্ভাব্িা িূযিতম কিা ায়। ক্তিিাপদ ব্ষি ক্তব্ষব্ক্তচত িষি একটি িক্ষর্াষব্ক্ষর্ টিমষক
তাষদি প্রস্থাি কিাি সময় আইষসাষিিি রুমটি পক্তিষ্কাি কিষত ব্িা িষব্। ক্তিষদত ক্তিকা অ্িুসাষি, COVID-19
-এ আক্রান্ত সষন্দ্ষি ক্তিক্ষাথ্ী ও কমীষদি িাইষসন্সপ্রাপ্ত স্বাস্থযষসব্া প্রদািকািী ব্া জরুক্তি সকয়াি সফক্তসক্তিটিি
সাষথ্ পিামিত কিষত এব্ং সর্ে কিষত ব্িা িষব্।
সম্ভাব্য অ্সুস্থ ব্যক্তিষদি সসিফ-আইষসাষিিি শুরু কিাি জিয জািাষিা িষব্ এব্ং তক্ষর্ িা তািা ক্তিক্তিত
িি স তাষদি ফিাফি সিষগটিভ িষয়ষে এব্ং/অ্থ্ব্া সিাম আইষসাষিিি ব্ন্ধ কিাি মািদণ্ড পূির্ কষিষেি,
ততক্ষর্ অ্ক্তি আইষসাষিিষি থ্াকষত ব্িা িষব্। সংক্রাক্তমত িষত পাষি, এমি স ষকাষিা এিাকা পক্তিষ্কাি ও
জীব্ার্ুমি
ু কিাি উষেষিয ব্ন্ধ কষি সদওয়া িষব্। কাষিাি পক্তিচয় প্রকাি কিা িষব্ িা এব্ং সগাপিীয়তা
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ব্জায় িাখা িষব্। তষব্, সংক্রামক সিাগ ক্তিসাষব্, ক্তিক্তিত িওয়া COVID-19 সংক্রমর্গুক্তিি ব্যাপাষি
অ্ব্িযই DOH-সক জািাষত িষব্ এব্ং আইষসাষিিি ও ক্তিয়ন্ত্রষর্ি জিয প্রষয়াজিীয় স সকািও সতকত তা
অ্ব্িেি কিা িষব্।
সর্ক্তেং সাইর্ সংক্রান্ত তথ্য স্থািীয় ফাষমতক্তস ও সের্-জুষ়ে েক্ত়েষয় থ্াকা সর্ক্তেং সাইর্গুক্তিষত উপিব্ধ।
আমাষদি প্রিমি সকৌিিগুক্তিি স্তিগুক্তিষত তদক্তিক ক্তিক্তিং একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ত ক্তব্ষব্চয ক্তব্েয় িষয় উষঠষে,
কাির্ আমিা ক্তব্ক্তডং-গুক্তিষত ক্তিক্ষাথ্ী ও ক্তিক্ষষকি সংখযা ব্াক্ত়েষয়ক্তে এব্ং ফিস্বরূপ িািীক্তিক দূিত্ব হ্রাস
কষিক্তে।

আইষসাষিিি ও সকায়াষিন্টাইি
CDC 6 জািুয়াক্তি, 2022-এ K-12 স্কু িগুক্তিি জিয িতু ি ক্তিষদত ক্তিকা জাক্তি কষিষে, াষত আইষসাষিিি ও
সকায়াষিন্টাইি-এি জিয সংক্তক্ষপ্ত সময়কাষিি অ্িুমক্তত সদওয়া িয়। পাাঁচ ক্তদি পি সংক্রমষর্ি সম্ভাব্িা কষম
সগষিও, ভাইিাসটি তািপষিও সংক্রমর্ষ াগয স্তষি সথ্ষক ায়। অ্তএব্, Bronx Excellence এমি ব্যক্তিষদি
অ্িুমক্তত সদষব্, ািা পক্তজটিভ িি, াি কািষর্ অ্ন্তত পাাঁচ ক্তদি আইষসাষিিষি থ্াকাি পষি সফিত আসা
ায়, সসষক্ষষে তাষদি অ্ব্িযই অ্ক্ততক্তিি সতকত তা অ্ব্িেি কিষত িষব্ এব্ং জ্বি থ্াকষি ব্া উপসগত ক্তিিাময়
িা িওয়া প তন্ত আইষসাষিিি সথ্ষক সব্ি িষত পািষব্ি িা।
আইষসাষিিি
টিকাকিষর্ি ক্তস্থক্তত াই সিাক িা সকি, SARS-CoV-2 ভাইিাষসি জিয পক্তজটিভ িওয়া সমস্ত ব্যক্তিষদি
অ্ব্িযই:
• ব্াক্ত়েষত থ্াকষত িষব্ এব্ং কমপষক্ষ পাাঁচ ক্তদি আইষসাষিিষি স ষত িষব্ (ক্তদি 0 িি স ক্তদি উপসগত
শুরু িয়, সসই ক্তদি অ্থ্ব্া, উপসগত িা থ্াকষি, সর্ষেি িমুিা সিওয়াি ক্তদি)
• অ্ক্ততক্তিি পাাঁচ ক্তদষিি জিয ব্াক্ত়েষত ও জিসমষক্ষ অ্িযষদি চািপাষি থ্াকাকািীি একটি ভাষিা ক্তফটিংএি মাস্ক পরুি
• উপসগত ব্ুঝষত সম্পূর্ত দি ক্তদি ধষি মক্তির্ি করুি।
ািা পক্তজটিভ িি এব্ং উপসগতিীি থ্াষকি, তাষদি কমপষক্ষ পাাঁচ ক্তদষিি জিয আিাদা থ্াকষত িষব্। পঞ্চম
ক্তদষিি পষি, ক্তদ তাষদি তখিও উপসগত িা সদখা সদয়, তষব্ তাষদি স্কু ষি ক্তফষি াওয়াি অ্িুমক্তত সদওয়া
িষব্, তষব্ একটি ভাি-ক্তফটিং-এি N95 ব্া অ্িুরূপ-ষগ্রষিি মাস্ক ব্যব্িাি কিাি মাধযষম অ্ক্ততক্তিি পাাঁচ ক্তদি
মাস্ক ব্যব্িাি কিা চাক্তিষয় স ষত িষব্। এই ধিষিি ব্যক্তিষদি উপসগত ব্া়োি ক্তদষক সজাগ থ্াকষত িষব্ এব্ং
অ্ক্ততক্তিি সতকত তা অ্ব্িেি কিষত িষব্, স মি মাস্ক সখািা ব্া খাওয়াি সময় অ্িযষদি সথ্ষক িািীক্তিক
দূিত্ব ব্জায় িাখা। উপসগত সদখা ক্তদষি, অ্ক্তব্িষে আিাদা িওয়া উক্তচত এব্ং িাইষসন্সপ্রাপ্ত স্বাস্থযষসব্া
প্রদািকািীি কাে সথ্ষক ক্তিষদত িিা সিওয়া উক্তচত।
উপসগত ুি ব্যক্তিষদি মষধয াষদি ফিাফি পক্তজটিভ, তাষদি কমপষক্ষ 5 ক্তদষিি জিয আিাদা থ্াকষত িষব্।
পঞ্চম ক্তদষিি পি, ক্তদ জ্বি ো়ো (জ্বি কমাষিাি ওেুধ িা সখষয়) অ্ন্তত 24 ঘণ্টা কাষর্ এব্ং অ্িযািয
উপসগত কষম ায়, তািষি তািা স্কু ষি সফিত আসষত পাষি। ক্তফষি আসাি পষি, অ্ব্িযই একটি ভািক্তফটিং-এি N95 ব্া অ্িুরূপ-ষগ্রষিি মাস্ক ব্যব্িাি কিাি মাধযষম অ্ক্ততক্তিি পাাঁচ ক্তদষিি জিয মাস্ক ব্যব্িাি
কিা চাক্তিষয় স ষত িষব্।
ািা উপসগত ুি সংক্রমর্ সথ্ষক সসষি উষঠষেি, তাষদি অ্ব্িযই অ্ক্ততক্তিি
সতকত তা অ্ব্িেি কিষত িষব্, স মি মাস্ক সখািা ব্া খাওয়াি সময় অ্িযষদি সথ্ষক িািীক্তিক দূিত্ব ব্জায়
6

িাখা।
ক্তদ জ্বি অ্ব্যািত থ্াষক ব্া পাাঁচ ক্তদষিি পষিও উপসগত িা সমষর্, তষব্ আইষসাষিিি সথ্ষক সব্ি
িওয়াি মািদণ্ড পূির্ িা িওয়া প তন্ত আইষসাষির্ থ্াকা উক্তচত।
স সকািও ব্যক্তি াি উপসগতগুক্তি সদখা সগষে এব্ং সর্ষেি ফিাফষিি জিয অ্ষপক্ষা কিষেি তাষদিও
সসিফ-আইষসাষির্ থ্াকা উক্তচত, ক্তব্ষিেত ক্তদ ক্তিক্তিত সকাষিা সকষসি সংস্পষিত এষস থ্াষকি।
ক্তকভাষব্ আইষসাষির্ িষত িয়
আইষসাষিিষি থ্াকা ব্যক্তিষদি উপসষগতি জিয প তষব্ক্ষর্ কিা উক্তচত। সম্পূর্ত দি ক্তদষিি জিয পক্তিব্াষিি
অ্িযািয সদসযষদি সথ্ষক দূষি থ্াকাি জিয সব্তাত্মক সচষ্টা করুি, ক্তব্ষিে কষি ািা ইক্তমউষিা কমষপ্রামাইজি
ব্া গুরুতি অ্সুস্থতাি ঝুাঁ ক্তকষত থ্াকষত পাষি। এি মাষি িি একটি পৃথ্ক ঘষি থ্াকা এব্ং উপিব্ধ থ্াকষি
একটি পৃথ্ক ব্াথ্রুম ব্যব্িাি কিা। অ্িযষদি আষিপাষি থ্াকষি তাষদি মাস্ক পিা উক্তচত এব্ং ঘি সথ্ষক
সব্ি িওয়া উক্তচত িয়। সক্তক্রয় সংক্রমষর্ আক্রান্ত ব্যক্তিষদি এমি ক্তক্রয়াকিাপগুক্তিষত অ্ংিগ্রির্ কিা উক্তচত
িয় স খাষি ক্ততক্তি অ্িযষদি সংস্পষি আসষত পাষিি, স মি সামাক্তজক সমাষব্ি, সখিাি জিয িওয়া কমাষয়ত,
পাটিত ব্া ক্তথ্ষয়র্াি পািফিমযান্স। ক্তদ আপত্কািীি উপসগতগুক্তি সদখা সদয় (ষ মি শ্বাস ক্তিষত অ্সুক্তব্ধা
িওয়া), অ্ক্তব্িষে জরুিী প্রষয়াজষি ক্তচক্তকত্সষকি পিামিত ক্তিি।
আইষসাষিিি-এি িমুিা কযাষিন্ডাি
উপসগত শুরু
িওয়াি/তাক্তিষখি
দুই ক্তদি আষগ
আপক্তি
সংক্রাক্তমত
িষয়ষেি ব্ষি
মষি কিা িয়.

1
উপসগত
শুরুি/ষর্ষেি
িমুিা গৃিীত
িষয়ষে

2

3

4

5

আইষসাষিিি
ক্তদি 0
8

আইষসাষিিি
ক্তদি 1
9

আইষসাষিিি
ক্তদি 2
10

আইষসাষিিি
ক্তদি 3
11

আইষসাষিিি
ক্তদি 4
12

6

7

আইষসাষিিি
ক্তদি 5

ক্তদ 24 ঘন্টা
জ্বি িা থ্াষক
এব্ং উপসগতগুক্তি
কমষত থ্াষক,
তষব্ স্কু ষি ক্তফষি
াি।
িাস্ক, উপসগ ব্ু
ি ঝরত িমনটর িরুন, অমতমরি সতিিতা অব্লম্বন িরুন।
িাস্ক
মিন 6
মাস্ক
মাস্ক
মাস্ক
মাস্ক
ক্তদি 7
ক্তদি 8
ক্তদি 9
ক্তদি 10

সকায়াষিন্টাইি
CDC এব্ং DOH অ্িুসাষি, Bronx Excellence ঘক্তিষ্ঠ পক্তিক্তচত ব্যক্তি ব্িষত সসই সব্ ব্যক্তিষদি সংজ্ঞাক্তয়ত
কষি ািা 24-ঘণ্টাি মষধয 15 ব্া তাি সব্ক্তি ক্রমব্ধতমাি ক্তমক্তিষর্ি জিয ক্তিক্তিতভাষব্ পক্তজটিভ সকাষিা
ব্যক্তিি েয় ফু ষর্ি মষধয ক্তেি।
ক্তদও সেষর্ ও িিষি পাব্ক্তিক সিিথ্ কির্াক্ট সেক্তসং সপ্রাগ্রাম (public
health contact tracing programs) িষয়ষে, স্কু ি পক্তজটিভ সকষসি সক্ষষে প্রক্ততক্তক্রয়া জািাষত অ্ষপক্ষা কষি
িা।
খি স্কু ষি একটি ক্তিক্তিত COVID-19 পক্তজটিভ সর্ষেি ফিাফি সম্পষকত অ্ব্ক্তিত কিা িয়, তখি
কমীিা সেক্তসং এব্ং সকায়াষিন্টাইি সপ্রাষর্াকি ব্াস্তব্ায়ষিি জিয অ্ক্তব্িষে পদষক্ষপ সিয়। স সব্ ব্যক্তিষদি
সর্ষেি ফিাফি পক্তজটিভ আষস, তািা উপসগত শুরু িওয়াি দুই ক্তদি আষগ ব্া উপসগতিীি সক্ষষে সর্ে কিাি
তাক্তিষখি দুই ক্তদি আষগ সংক্রাক্তমত ব্ষি ক্তব্ষব্ক্তচত িয়। তদিুসাষি, সমস্ত ঘক্তিষ্ঠ পক্তিক্তচত ব্যক্তি ািা এই
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সমষয়ি মষধয সংক্রাক্তমত িষত পাষি তাষদি িিাি কিা িয় এব্ং পক্তজটিভ আসা ব্যক্তিি পক্তিচষয় সগাপিীয়তা
ব্জায় সিষখ ক্তব্জ্ঞক্তপ্ত সদওয়া িয়।
স সকি ঘক্তিষ্ঠ পক্তিক্তচত ব্যক্তি ক্তিম্নক্তিক্তখত মািদণ্ড পূির্ কষি তাষদি অ্ব্িযই কমপষক্ষ 5 ক্তদষিি জিয
সকায়াষিন্টাইষি থ্াকষত িষব্:
• স সব্ ক্তিক্ষাথ্ীিা টিকািীি ব্া আংক্তিকভাষব্ টিকাপ্রাপ্ত
• স সব্ কমী সম্পূর্তরূষপ টিকাপ্রাপ্ত তষব্ ব্ুে-প্রাপ্ত িয়। এি মাষি িি:
o সসষকন্ড ফাইজাি (Pfizer) ব্া মিািতা (Moderna) ভযাকক্তসি সিাজ সিওয়া সথ্ষক 5
মাষসিও সব্ক্তি সময় অ্ক্ততব্াক্তিত িষয় সগষে
o প্রাইমাক্তি সজ এন্ড সজ (J&J) ভযাকক্তসি সিাজ সিওয়া সথ্ষক 2 মাষসিও সব্ক্তি সময়
অ্ক্ততব্াক্তিত িষয় সগষে
সকায়াষিন্টাইষিি পঞ্চম ক্তদষি ব্া তাি পষি, ঘক্তিষ্ঠ পক্তিক্তচতষদি িাইষসন্সপ্রাপ্ত ত্ন প্রদািকািী ব্া সফক্তসক্তিটি
দ্বািা সর্ে কিাষিা উক্তচত। 5 ক্তদষিি সকায়াষিন্টাইষিি পষিও ক্তদ তাষদি সকাষিা উপসগত িা থ্াষক এব্ং
সর্ষেি ফিাফি পক্তজটিভ িা িয়, তষব্ তক্ষর্ প ন্ত
ত তািা উপ ুি N95/KN95 মাস্ক পষি থ্াকষত পািষব্
এব্ং অ্ক্ততক্তিি 5 ক্তদষিি জিয অ্ক্ততক্তিি সতকত তা অ্ব্িেি কষি থ্াকষব্, ততক্ষর্ প তন্ত তাষদি স্কু ষি ক্তফষি
াওয়াি অ্িুমক্তত সদওয়া িষব্। সর্ক্তেং সফক্তসক্তিটি সথ্ষক পাওয়া সিষগটিভ সর্ষেি প্রমার্ স্কু ষি আসাি আষগ
ক্তপ্রক্তন্সপািষক ইষমি কিষত িষব্। ব্াক্ত়েষত কিা সিষগটিভ সর্ে গ্রািয িষব্ িা।
ঘক্তিষ্ঠ পক্তিক্তচক্তত ক্তিসাষব্ িিাি িওয়া ব্যক্তি, ািা ক্তিম্নক্তিক্তখত মািদণ্ডগুক্তি পূির্ কষি, তাষদি সক্ষষে তক্ষর্
অ্ক্তি তািা সুস্থ থ্াষকি এব্ং উপসগত থ্াষক িা, তাষদি ততক্তদি অ্ক্তি সকায়াষিন্টাইষি াওয়াি প্রষয়াজি িয়
িা:
• স সব্ কমীিা সম্পূর্তরূষপ টিকা ও ব্ুে-প্রাপ্ত
• স ক্তিক্ষাথ্ীষদি ব্য়স 5-17 ব্েি এব্ং টিকাকির্ সম্পূর্ত িষয়ষে (ক্তসক্তিষজি 2 সপ্তাি পি)
• স -ষকাষিা ব্যক্তি, ক্ত ক্তি গত 90 ক্তদষিি মষধয ক্তিক্তিতভাষব্ সংক্রাক্তমত িষয়ষেি
সমস্ত ঘক্তিষ্ঠ পক্তিক্তচতষদি টিকাকিষর্ি ক্তস্থক্তত ক্তিক্তব্তষিষে, অ্ব্িযই:
• উপসগত সদখা সদওয়াি ক্তদি সথ্ষক 10 ক্তদষিি জিয অ্িযষদি কাোকাক্তে থ্াকাকািীি একটি ভাি ক্তফটিং
মাস্ক পিষত িষব্
• 5 ক্তদষিি মাথ্ায়/পষি সর্ে করুি ( ক্তদ িা আপিাি গত 90 ক্তদষিি মষধয একটি ক্তিক্তিত সকস
সথ্ষক থ্াষক*)। সর্ক্তেং সফক্তসক্তিটি সথ্ষক আসা সিষগটিভ সর্ষেি প্রমার্ ক্তপ্রক্তন্সপািষক ইষমি কিষত
িষব্। ব্াক্ত়েষত কিা সিষগটিভ সর্ে গ্রািয িষব্ িা।
• উপসগত সদখা সদওয়াি ক্তদি সথ্ষক 10 ক্তদি প তন্ত মক্তির্ি করুি
*CDC ক্তিষদত ক্তিকা অ্িুসাষি, ব্যক্তিিা সংক্রমষর্ি পষি 90 ক্তদি প তন্ত পক্তজটিভ থ্াকষত পাষি। অ্তএব্,
সম্প্রক্তত পুিরুদ্ধাি কিা ঘক্তিষ্ঠ পক্তিক্তচক্ততষদি উপসগত প্রকাি পাওয়াি ক্তদি সথ্ষক 5 ক্তদষিি মাথ্ায় ব্া তাি
পষি সর্ে কিাি দিকাি সিই।
Bronx Excellence স্থািীয় এব্ং সেষর্ি স্বাস্থয ক্তব্ভাগ এব্ং NYS কির্াক্ট সেক্তসং সপ্রাগ্রাম (NYS Contact
Tracing Program)-এি সিষ াক্তগতায় কির্াক্ট সেক্তসং, আইষসাষিিি এব্ং সকায়াষিন্টাইষিি জিয CDC এব্ং
DOH ক্তিষদত ক্তিকা ক্তিষয় ক্তচন্তাভাব্িা চাক্তিষয় াষব্। কির্াক্ট সেক্তসং-এি জিয কক্তমউক্তিটি োন্সক্তমিি
প্রাথ্ক্তমকভাষব্ স্থািীয় স্বাস্থয ক্তব্ভাষগি উপি ক্তিভত ি কিষব্। আমাষদি স্কু ষিি িাসত এব্ং স্থািীয় স্বাস্থয ক্তব্ভাগ
8

সথ্ষক প্রষয়াজিীয় পদষক্ষপ সি আমাষদি প্রধাি ক্তিক্ষষকি দ্বািা স্কু িগুক্তিি মষধয কির্াক্ট সেক্তসং-এি কাজ কিা
সিজ িষব্।
স্কু িগুক্তি সিাম সর্ে ক্তকর্গুক্তি সিব্িাষিি দাক্তয়ত্ব সপষয়ষে। সর্ক্তেং ক্তকর্গুক্তি িীক্তিংষয়ি উষেষিয িয়। ব্িং,
খি সকাষিা পক্তজটিভ সকস িিাি কিা িয়, তখি ঘক্তিষ্ঠ পক্তিক্তচতিা প তাপ্ত সিব্িাি থ্াকা প তন্ত প্রিাসষিি
ক্তিষদত িাব্ক্তি-সি একটি সিাম সর্ে পাষব্ি। ব্যক্তিষদি সর্ে ক্তকষর্ সদওয়া ক্তিষদত িাব্িী অ্িুসির্ কিা
গুরুত্বপূর্ত। ক্তিক্ষাথ্ী ও কমীষদি সিষগটিভ সিাম সর্ষেি ফিাফি স্কু িষক জািাষত িষব্ িা। অ্িুগ্রি কষি
মষি িাখষব্ি স সিষগটিভ সর্ষেি ফিাফি ক্তিক্তব্তষিষে ক্তিক্ষাথ্ী ও কমীষদি এখিও উপষি ব্ক্তর্ত
ত সম্পূর্ত
সমষয়ি জিয সকায়াষিন্টাইষি থ্াকষত িষব্।
ক্তদ ব্াক্ত়েষত কিা সর্ে পক্তজটিভ ফিাফি ক্তিষদত ি কষি, তািষি
আিও ক্তিষদত িিাি জিয স্কু ি স্বাস্থযষসব্া প্রদািকািীি সাষথ্ স াগাষ াগ কিাি পিামি সদয়, ক্তব্ষিে কষি ক্তদ
উপসগত সদখা সদয়। ঘক্তিষ্ট পক্তিক্তচত ব্যক্তিও সর্ে পক্তজটিভ িষি অ্িুগ্রি কষি অ্ক্তব্িষে স্কু িষক অ্ব্ক্তিত
করুি, াষত আমিা সসই অ্িু ায়ী সেক্তসং সপ্রাষর্াকি প্রর্য়ি কিষত পাক্তি।
কীভাষব্ সকায়াষিন্টাইি িষত িয়
সকায়াষিন্টাইষি থ্াকা ঘক্তিষ্ঠ পক্তিক্তচতষদি ব্াক্ত়েষতই থ্াকা উক্তচত এব্ং সর্ষে পক্তজটিভ আসা ব্যক্তিষদি সংস্পষিত
আসাি ক্তদি সথ্ষক কমপষক্ষ পাাঁচ ক্তদি অ্িয ব্যক্তিষদি সথ্ষক দূষি থ্াকা উক্তচত। উপসগত প্রকাি পাওয়াি
ক্তদিটি িি ক্তদি 0, তািপষি সকায়াষিন্টাইষিি 1-5 ক্তদি৷ ঘক্তিষ্ঠ পক্তিক্তচক্ততষদি ব্াক্ত়েষত থ্াকাকািীি অ্িযষদি
চািপাষি একটি মাস্ক পষি থ্াকা উক্তচত এব্ং 10 ক্তদষিি জিয উপসগতগুক্তি প তষব্ক্ষর্ কিা উক্তচত।
উপসগতগুক্তি সদখা ক্তদষি, একজি স্বাস্থযষসব্া প্রদািকািীি সাষথ্ স াগাষ াগ করুি এব্ং সর্ে কিাি।
উপসগতগুক্তি সদখা সদওয়াি 5ম ক্তদষি ব্া তাি পষি, ঘক্তিষ্ঠ পক্তিক্তচতষদি িাইষসন্সপ্রাপ্ত ত্ন প্রদািকািী ব্া
সফক্তসক্তিটি দ্বািা সর্ে কিাষিা উক্তচত।
ক্তদ সর্ষেি ফিাফি সিষগটিভ িয় এব্ং সকাি উপসগত িা থ্াষক,
তািষি ব্যক্তি স্কু ষি ক্তফষি স ষত পাষি, তষব্ অ্ব্িযই উপসষগতি জিয একটি উপ ুি মাস্ক পিষত িষব্ এব্ং
প তষব্ক্ষষর্ থ্াকষত িষব্। সর্ক্তেং সফক্তসক্তিটি সথ্ষক পাওয়া সিষগটিভ সর্ষেি প্রমার্ স্কু ষি আসাি আষগ
ক্তপ্রক্তন্সপািষক ইষমি কিষত িষব্। ব্াক্ত়েষত কিা সিষগটিভ সর্ে গ্রািয িষব্ িা।
ক্তদ সর্ষেি ফিাফি
পক্তজটিভ িয়, তষব্ একজি ব্যক্তিষক সর্ষেি িমুিা সিওয়াি তাক্তিখ সথ্ষক কমপষক্ষ 5 ক্তদষিি জিয আইষসাষির্
থ্াকষত িষব্ ব্া উপসগতগুক্তি সদখা ক্তদষত শুরু কিষি, উপসগতগুক্তি সদখা সদওয়াি ক্তদি সথ্ষক কমপষক্ষ 5 ক্তদি
প তন্ত।
ঘক্তিষ্ঠ পক্তিক্তচক্ততষদি উপসগত সদখা সদওয়াি পি কমপষক্ষ 10 ক্তদষিি জিয অ্িযষদি সংস্পিত াওয়া এক্ত়েষয় চিা
উক্তচত ক্তব্ষিে কষি ািা ইক্তমউষিাকষম্প্রামাইজি অ্থ্ব্া গুরুতি অ্সুস্থতাি ঝুাঁ ক্তকষত থ্াকষত পাষি তাষদি
সক্ষষে। উপসগত সদখা সদওয়াি ক্তদি সথ্ষক 10 ক্তদি প তন্ত ঘক্তিষ্ঠ পক্তিক্তচতষদি ভ্রমষর্ াওয়া উক্তচত িয়।
তাষদি 10 ক্তদষিি জিয সখিাি জিয িওয়া সমাষব্ি, পাটিত, জমাষয়ত এব্ং ক্তথ্ষয়র্াষিি মষতা সামাক্তজক
কা তকিাষপ অ্ংিগ্রির্ কিা উক্তচত িয়।
সকায়াষিন্টাইি-এি িমুিা কযাষিন্ডাি
1
উপসগত প্রকাি
পাওয়াি ক্তদি
সকায়াষিন্টাইি
ক্তদি 0

2

সকায়াষিন্টাইি
ক্তদি 1

3

সকায়াষিন্টাইি
ক্তদি 2

4

সকায়াষিন্টাইি
ক্তদি 3

5

সকায়াষিন্টাইি
ক্তদি 4

9

6
সর্ে কিাি।
ক্তদ ফিাফি
সিষগটিভ িয়
এব্ং উপসগত িা
থ্াষক তািষি, 6
তম ক্তদষি স্কু ষি
স ষত পাষিি।
সকায়াষিন্টাইি
ক্তদি 5

7

8

9

10

11

12

িাস্ক, উপসগ ব্ু
ি ঝরত িমনটর িরুন, অমতমরি সতিিতা অব্লম্বন িরুন।

িাস্ক
মিন 6

মাস্ক
ক্তদি 7

মাস্ক
ক্তদি 8

মাস্ক
ক্তদি 9

মাস্ক
ক্তদি 10

আমিা ক্তব্শ্বাস কক্তি স Bronx Excellence সসই ক্তসদ্ধান্তগুক্তি সিষব্ া প্রস্তাক্তব্ত ক্তিষদত ক্তিকা, সির্া এব্ং
িাইষসন্সপ্রাপ্ত ক্তচক্তকত্সাি সাষথ্ ি
ু সপিাদািষদি সাষথ্ পিামষিতি ক্তভক্তিষত সংক্রমষর্ি ক্তব্স্তাি কক্তমষয় সদষব্।

ক্তিক্ষাথ্ী িি,

আপক্তি ক্তদ পক্তজটিভ িি,
তািষি টিকাকিষর্ি ক্তস্থক্তত ক্তিক্তব্তষিষে:
• অ্ন্তত 5 ক্তদষিি জিয আইষসাষিিষি থ্াকুি
• 24 ব্া তাি সব্ক্তি ঘন্টা ধষি জ্বি িা
থ্াকষি এব্ং উপসগতগুক্তি কমষত থ্াকষি 5তম ক্তদষিি পষি আইষসাষিিি সথ্ষক সব্ক্তিষয়
আসুি
• 6-10 ক্তদি মাস্ক পরুি
• অ্ক্ততক্তিি সতকত তা অ্ব্িেি করুি

•
•
•
•
•

আপক্তি ক্তদ সকাষিা ঘক্তিষ্ট পক্তিক্তচত িি,
অ্ন্তত 5 ক্তদষিি জিয আইষসাষিিষি থ্াকুি
উপসগত প্রকাি পাওয়াি পষি 5-তম ক্তদষি/তাি পষি
সর্ে করুি
সর্ষেি ফিাফি সিষগটিভ এষি এব্ং উপসগত িা
থ্াকষি সকায়াষিন্টাইি সথ্ষক সব্ক্তিষয় আসুি
6-10 ক্তদি মাস্ক পরুি
অ্ক্ততক্তিি সতকত তা অ্ব্িেি করুি

স সমস্ত ক্তিক্ষাথ্ীষদি সম্পূর্তরূষপ টিকা সদওয়া িষয়ষে
অ্থ্ব্া ক্তিক্তিতভাষব্ COVID -এি সংক্রমর্ সথ্ষক
সম্প্রক্তত সুস্থ িষয় উষঠষে (গত 90 ক্তদষিি মষধয),
তাষদি সক্ষষে, তক্ষর্ অ্ক্তি তািা সুস্থ আষে, ততক্ষর্
তাষদি সকায়াষিন্টাইষি থ্াকষত িষব্ িা। তষব্, সম্পূর্ত
টিকাপ্রাপ্ত ক্তিক্ষাথ্ীষদি অ্ব্িযই সংক্রাক্তমত িওয়াি পঞ্চম
ক্তদষি/তাি পষি সর্ে কিাষত িষব্। উপসগত ব্ুঝষত
প তষব্ক্ষর্ করুি।

কমী িি

আপক্তি ক্তদ পক্তজটিভ িি,
তািষি টিকাকিষর্ি ক্তস্থক্তত ক্তিক্তব্তষিষে:
• অ্ন্তত 5 ক্তদষিি জিয আইষসাষিিষি থ্াকুি
• 24 ব্া তাি সব্ক্তি ঘন্টা ধষি জ্বি িা
থ্াকষি এব্ং উপসগতগুক্তি কমষত থ্াকষি 5তম ক্তদষিি পষি আইষসাষিিি সথ্ষক সব্ক্তিষয়
আসুি
• 6-10 ক্তদি মাস্ক পরুি
• অ্ক্ততক্তিি সতকত তা অ্ব্িেি করুি

আপক্তি ক্তদ সকাষিা ঘক্তিষ্ট পক্তিক্তচত িি,
• 5 ক্তদষিি জিয সকায়াষিন্টাইষি থ্াকুি
• উপসগত প্রকাি পাওয়াি পষি 5-তম ক্তদষি সর্ে
করুি
• সর্ষেি ফিাফি সিষগটিভ এষি এব্ং উপসগত িা
থ্াকষি সকায়াষিন্টাইি সথ্ষক সব্ক্তিষয় আসুি
• 6-10 ক্তদি মাস্ক পরুি
• অ্ক্ততক্তিি সতকত তা অ্ব্িেি করুি
আপক্তি ক্তদ আপিাি ফাইজাি (Pfizer) ব্া মিািতা
(Moderna) ভযাকক্তসি ক্তসক্তিজ সম্পূর্ত কিাি 5 মাষসি
মষধয, ইয়ািষসি(Janssen) প্রাথ্ক্তমক িষর্ি 2 মাষসি
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মষধয, একটি ক্তিক্তিত সকস সথ্ষক গত 90 ক্তদষিি মষধয
সুস্থ িষয় ওষঠি অ্থ্ব্া ব্ুে-প্রাপ্ত িি:
• আপিাি সকায়াষিন্টাইি-এ থ্াকাি প্রষয়াজি সিই
• উপসগত প্রকাি পাওয়াি পষি 5-তম ক্তদষি সর্ে
করুি
• উপসগত ব্ুঝষত প তষব্ক্ষর্ করুি

অ্ক্ততক্তিি প্রিমি ব্যব্স্থা
অ্ক্ততক্তিি প্রিমি সকৌিষিি জিয ক্তিিাপষদ ব্যক্তিগতভাষব্ ক্তিক্ষর্ ব্যব্স্থাষক সমথ্তষিি কিষত Bronx
Excellence CDC ক্তিষদত ক্তিক সমষি চষি।

িািীক্তিক দূিত্ব এব্ং সমষগােীয় অ্ব্স্থাি
Bronx Excellence ক্তিক্ষাথ্ীষদি একাষিক্তমক অ্গ্রগক্তত এব্ং সামাক্তজক-মািক্তসক সুস্থতাি জিয সম্পূর্ত ব্যক্তিগত
ক্তিক্ষা প্রদাষিি গুরুত্ব স্বীকাি কষি। স্কু ি শুরুি আষগ, স্কু ষিষত দূিষত্বি পক্তিমার্ সব্তাক্তধক িাখাি জিয সমস্ত
অ্প্রষয়াজিীয় আসব্াব্পে সক্তিষয় সদওয়া িষয়ষে। স্কু ি িািীক্তিকভাষব্ দূিত্ব ব্জায় িাখাি জিয CDC
ক্তিষদত ক্তিকা সমষি চষি। স খাষিই সম্ভব্ িষব্ স মি, আমাষদি স্কু িগুক্তিি ক্লাসরুষম ক্তিক্ষাথ্ীষদি মষধয ক্ততি ফু র্
এব্ং িিঘি ও ব্াথ্রুষমি মষতা সাধাির্ জায়গায় েয় ফু র্ িািীক্তিক দূিত্ব ব্জায় িাখষব্। স্কু ষি
সর্ক্তব্িগুক্তিষত আিাদা ক্তিজস্ব স্থাি ক্তিধতািষর্ সিায়তা কিাি জিয এব্ং ক্তিশুষদি খাওয়াি সময় মাস্ক খুষি
সফিাি ফষি ব্ক্তিষ্কৃত শ্বাস প্রশ্বাষসি সাষথ্ সংক্রমষর্ি ক্তব্স্তাি কমাষত িািীক্তিক দূিত্ব ব্জায় িাখাি সকৌিি
ব্যব্িাি কিষব্।
একটি ক্তব্ক্তডংষয়ি আিও সব্ক্তি ক্তিক্ষাথ্ীি মষধয, এি অ্থ্ত িি স সমস্ত সের্ীকক্ষগুক্তিষক এই ব্যব্স্থাি সাষথ্
অ্ন্তভুত ি কিাি জিয সমষগােীয় অ্ব্স্থাষিি আকাি ব্ৃক্তদ্ধ কিা িষব্৷ এই সমষয়, সিল্টা (Delta) এব্ং
ওক্তমক্রি (Omicron)-এি আিও সংক্রামক সেি সঞ্চািষিি সাষথ্, আমিা সংক্রমষর্ি িাি কমাষত সের্ীকষক্ষ
সমষগােীয় অ্ব্স্থাষিি আকাি ব্জায় িাখব্। ক্তিক্ষাথ্ীিা সািা ক্তদি তাষদি সের্ীকষক্ষি সিপাঠীষদি সাষথ্
থ্াকষব্। অ্িযািয সের্ীকষক্ষি সাষথ্ মুষখামুক্তখ সদখা িওয়া এ়োষত আমিা ক্তব্ক্তডং জুষ়ে চিাচি কিাও কক্তমষয়
সদব্। োে এব্ং কমীষদি জমাষয়ত িষত ক্তিরুত্সাক্তিত কিা িষব্ এব্ং খিই সম্ভব্, িিঘি, ব্াথ্রুম,
সখিাি মাঠ, ক্তসাঁক্ত়ে এব্ং ব্াষস দূিষত্বি ক্তিয়ম সমষি চিষব্। ক্তব্ক্তডং-এ াতা ায় ক্তিক্ষাথ্ী এব্ং প্রষয়াজিীয়
কমীষদি মষধয সীমাব্দ্ধ থ্াকষব্।
িাত পক্তিষ্কাি িাখা
Bronx Excellence ভব্ষি প্রষব্ষিি সময়, সিৌচাগাি ব্যব্িাি কিাি পষি, খাওয়াি আষগ এব্ং সািাক্তদষিি
অ্িযািয গুরুত্বপূর্ত সময়গুক্তিষত ঘি ঘি িাত পক্তিষ্কাি পক্তিেন্ন িাখাি উপি সজাি সদষব্। Bronx Excellence
িাত পক্তিষ্কাি িাখাি জিয CDC ক্তিষদত ক্তিকা সমষি চিষব্। কমীিা সঠিকভাষব্ িাত এব্ং শ্বাস-প্রশ্বাষসি
স্বাস্থযক্তব্ক্তধি প্রচাি কা ত চাক্তিষয় াষব্ি এব্ং তািা ক্তিক্ষাথ্ীষদি সাষথ্ তাষদি তদিক্তন্দ্ি অ্িুিীিষি এটিষক
অ্ন্তভুত ি কিষব্ি। স্কু িগুক্তি ক্তব্ক্তডং জুষ়ে একক-ব্যব্িাি-এি ক্তজক্তিস ইিেি কষিষে এব্ং স ক্তজক্তিসগুক্তি
স্পিত-িা কষি ব্যব্িাি কিা াষব্ তাি মুক্তিত পে সদওয়াষি আাঁর্ষক ক্তদষয়ষে। আমিা অ্ন্তত 20 সসষকষন্ডি
জিয সাব্াি এব্ং জি ক্তদষয় িাত সধায়া সিখাষিা এব্ং িাত পক্তিষ্কাি িাখাষক গুরুত্ব সদওয়াি কিা চাক্তিষয়
াব্। িযান্ড সযাক্তির্াইজাি স টিষত কমপষক্ষ 60% অ্যািষকািি িষয়ষে তা সব্ক্তি-জমাষয়ত িওয়া স্থাষি এব্ং
সের্ীকষক্ষ স্পিত-িা কষি ব্যব্িাি কিাি সামগ্রী ক্তিসাষব্ পুষিা ক্তব্ক্তডং জুষ়ে ব্যাপকভাষব্ উপিব্ধ থ্াকষব্।
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ব্সাি তাক্তিকা
কা তকিী কির্াক্ট সেক্তসং-এি জিয কমী আষে ািা িিাি কিষব্ স সক একটি পক্তজটিভ সকষসি সক্ষষে
ঘক্তিষ্ঠ সংস্পষিত ক্তেি। ক্লাসরুম, কযাষফষর্ক্তিয়া, ব্াষস এব্ং অ্িয স ষকাি সমষব্ত এিাকায় ব্সাি তাক্তিকা
সমষি চিাি মাধযষম এটি সষব্তািমভাষব্ সম্পন্ন িষব্। ঘক্তিষ্ঠ পক্তিক্তচতষদি িিাি কিা িা সগষি এটি ক্তিশুষদি
ব়্ে দিষক সকায়াষিন্টাইি কিষত ব্াধা সদয় এব্ং পিব্তীষত সিখাি সক্ষষে ব্াধা কক্তমষয় সদয়। ব্সাি
তাক্তিকা সের্ীকক্ষ, ব্াষস এব্ং সোর্ দষি, মধযব্তী দি এব্ং িক্তিব্াষিি একাষিক্তম সি অ্িয স ষকাি সমক্তষ্টগত
অ্ব্স্থাষিি সক্ষষেই প্রষয়াগ কিা িষব্। ক্তিক্ষাথ্ী এব্ং কমীষদি সব্তদা সামাক্তজক দূিষত্বি প্রষয়াজিীয়তা সমষি
চিষত িষব্।
পক্তিষ্কাি কিা
Bronx Excellence সািা ক্তদি, সম্ভাব্য দূেষর্ি পষি এব্ং স্কু ষিি পষি কষঠাি পক্তিেন্নতা এব্ং জীব্ার্ুমি
ু কির্
সপ্রাষর্াকি সমষি থ্া থ্ কাজ চাক্তিষয় াষব্। সাধাির্ত, CDC স -ষকাষিা পৃষষ্ঠ থ্াকা সম্ভাব্য ভাইিাস
কর্াগুক্তিষক প তাপ্তভাষব্ অ্পসািষর্ি উপায় ক্তিসাষব্ প্রক্ততক্তদি পক্তিষ্কাি কিাি পিামিত সদয়। এি মষধয িষয়ষে
সচয়াি এব্ং সিস্কগুক্তিষক সমাো। সািা ক্তদি, কমীিা দিজাি িাতি এব্ং ক্তসাঁক্ত়েি িাতষিি মষতা ঘি ঘি
স্পিত কিা জায়গাগুক্তি পক্তিষ্কাি কিষব্
ক্তদ সকাষিা ব্যক্তিষক সষন্দ্িভাজি িাষগ অ্থ্ব্া ক্ত ক্তি COVID-19
সর্ে-এ ক্তপক্তজটিভ এষসষেি ব্ষি জািা ায়, তষব্ তাি উপক্তস্থত থ্াকা স্থািগুক্তিষক জীব্ার্ুমুি কিা িষব্।
এি মষধয িাষসতি অ্ক্তফস এব্ং/অ্থ্ব্া আইষসাষিিি কষক্ষি মষতা স্থািগুক্তি অ্ন্তভুত ি।
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