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�াসি�ক তথয্
�য্ামেফাডর্ চাটর্ার �ু ল ফর এে�েল� [Stamford Excellence]-এর মাধয্েম স�ূণর্ বয্ি�গত িনেদর্ শনা বজায় রাখার গর� এবং
এিটর কারেণ িশশেদর িশ�াগত কৃ িত� ও সামািজক-মানিসক সু�তার উপর উে�খেযাগয্ �ভাব পরার িবষয়িট শনা� করা হয়।
আমােদর �ু লগিল �মাগতভােব েস�ারস ফর িডিজজ কে�াল অয্া� ি�েভনশন (Centers for Disease Control and
Prevention - CDC) এবং কােনিটকােটর িডপাটর্েম� অফ পাবিলক েহলথ (Department of Public Health - DPH)-এর
িনেদর্ িশকাগিল িবকােশর সােথ-সােথ িনরী�ণ কের। আমরা অিতমািরর অব�া ও আমােদর কিমউিনিটগিলর উপর এর �ভাব
স�েকর্ ও সতকর্ থািক। পিরি�িত �মাগত পিরবতর্ ন হওয়ার কারেণ আমরা েডটা-িভিত্তক প�িত বয্বহার কের আমােদর
অনুশীলেনর কাযর্কািরতা িবশেদ মূলয্ায়ন কির।
23 জুন, 2021-এ, Stamford Excellence-এর তরেফ আমােদর বয্ি�গত িশ�া ও পিরেষবার ধারাবািহকতায় িনরাপেদ িফের
আসার �য্ান �কাশ করা হেয়েছ, যা আমােদর 2021-22 পুনরায় েখালার �য্ােনর কথা জািনেয়েছ। আমােদর িশ�াথ� ও কম�েদর
িনরাপদ রাখার জনয্ আমরা সেবর্াত্তম অনুশীলনগিল েয বজায় রাখিছ, তা িনি�ত করার জনয্ এই সংেযাজনিট যু� করা হেয়েছ,
িবেশষ কের কিমউিনিটেত �মবধর্মান সং�মেণর হার এবং CDC ও DPH েথেক আপেডেটড িনেদর্ িশকাগিলর �িতি�য়া িহসােব।
েযেহতু েড�া (Delta) ও ওিম�ন (Omicron) ভয্ািরেয়� উভয়ই মূল ে�েনর েচেয় উ�তর সং�মণেযাগয্তা �দশর্ন কেরেছ,
তাই Stamford Excellence আমােদর আনুগতয্েক আরও েজারদার করেব এবং আমােদর �ু েলর মেধয্ ভাইরােসর িব�ার কমােত
�রযু� �শমন েকৗশলগিলর �িত আমােদর �িত�িতেক আরও পিরণত করেব।
িটকা
CDC মানুষেক সং�িমত হওয়া েথেক র�া করার জনয্, সং�মণ কমােত এবং ভাইরােসর পিরবিতর্ ত হওয়া ও নতু ন ভয্ািরেয়�
ৈতির করার স�াবনা �াস করার জনয্ সেবর্াত্তম বয্ব�া িহসােব িটকাগিলেক �ীকৃ িত েদয়। CDC-র সুপািরশ অনুসাের, Stamford
Excellence সম� েযাগয্ বয্ি�েক স�ূণর্রেপ িটকা েদওয়ার মাধয্েম িনেজেদর র�া করার ে�ে� দৃঢ়তার সােথ সমথর্ন কের।
বতর্ মান COVID-19 িটকাগিল গরতর অসু�তা, হাসপাতােল ভিতর্ এবং মৃতুয্ �িতেরাধ করার উপেযাগী কের িডজাইন করা হেয়েছ
এবং ভাইরােসর িবরে� আমােদর সুর�ার জনয্ অতয্� কাযর্করী হািতয়ার িহসােব পিরগিণত হয়। তেব, েযেহতু আমরা
�মবধর্মান সাফেলয্র ঘটনাগিল পযর্েব�ণ করিছ, তাই আমরা এটাও িশেখিছ েয, সমেয়র সােথ-সােথ িটকার কাযর্কািরতা �াস
পায়। একই অেথর্, Stamford Excellence সম� কম�েদর জনয্ তােদর ভয্াকিসন বু�ার েপেত একিট েসেক�াির ভয্াকিসন ময্াে�ট
চালু করেব, যিদ/যখন তারা িন�িলিখত মানদ�গিলর মেধয্ অ�ত একিট পূরণ কের:
• তারা ফাইজার (Pfizer) বা মডানর্া (Moderna) ভয্াকিসন িসিরজ স�ূণর্ করার পর পাঁচ মাস েকেট েগেছ, অথবা
• তারা �াথিমক J&J ভয্াকিসন পাওয়ার পর দুই মাস েকেট েগেছ, অথবা
• তারা COVID-19 -এ িনি�তভােব আ�া� হওয়ার ে�ে� সু� হওয়ার পের িতন মাস েকেট েগেছ।
আমােদর ল�য্ হল 28েশ েফ�য়ািরর মেধয্ সম� েযাগয্ কম�েদর বু� করা। Stamford Excellence িটকা েনওয়ার জনয্ সম�
েযাগয্ বয্ি�েদর সুপািরশ কের চেলেছ। েয সম� িশ�াথ�েদর স�ূণর্রেপ িটকা েদওয়া হেয়েছ এবং ঘিন� পিরিচিত িহসােব িচি�ত
করা হেয়েছ, তােদর যিদ ঘিন� পিরিচিত িহসােব িচি�ত করা হয়, তেব তােদর েকায়াের�াইন েথেক অবয্াহিত েদওয়া হয়।
আমােদর �ু েলর মেধয্ ভাইরােসর িব�ার কিমেয় িদেয়, আমরা আমােদর বা�ােদর, কম�েদর ও পিরবােরর �া�য্ ও ম�লেক র�া
করেত স�ম হব এবং েশখার �িতব�কতা কিমেয় আনেত পারব।
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আিম িক COVID-19 -এর বু �ার বা
তৃতীয় েডাজ পাওয়ার েযাগয্?
এখান েথেক শরু করুন
আিম ফাইজার (PFIZER) বা মডানর্া
(MODERNA) িটকার সাহােযয্
স�ূ ণর্রেপ িটকা�া�

আিম জনসন অয্া� জনসন
(JOHNSON AND JOHNSON)
িটকার সাহােযয্ স�ূ ণর্রেপ িটকা�া�

আপনার ভয্াকিসন িসিরজ েশষ করার
পর িক অ�ত 5 মাস েকেটেছ?

আপনার িটকা েদওয়ার পর েথেক িক
অ�ত 2 মাস েকেটেছ?

না

আপিন বু �ার শেটর জনয্ েযাগয্ নন

হয্াঁ

হয্াঁ

আপিন িক গত 90 িদেনর মেধয্
COVID-19 -এ আ�া� হেয়িছেলন?
না

আপিন বু �ার শেটর জনয্
েযাগয্

না

আপিন বু �ার শেটর জনয্ েযাগয্ নন

হয্াঁ

আপনার ডা�ােরর
সােথ পরামশর্ করুন

িবিধব� সতক�করণ:

এই চাটর্িট শধু মা� তথয্ লাভ করার উেদ্দেশয্ বয্বহার করা যােব। িচিকৎসা পরামেশর্র জনয্ অনু �হ কের আপনার ডা�ােরর সােথ পরামশর্ করুন।
মা�
Stamford Excellence-এর সম� িশ�াথ� ও কম�েদর ে�ে�, িটকা েদওয়ার ি�িত িনিবর্েশেষ, তারা যখন �ু ল ভবেনর িভতের,
বােস এবং বাইের থােক এবং যখন শারীিরক দূর� বজায় রাখা যায় না, েসসব ে�ে� তােদর মা� পরা আবশয্ক। তেব, েযেহতু
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অতয্� সং�ামক েড�া (Delta) ও ওিম�ন (Omicron) ভয্ািরেয়�গিল স�ািলত হে�, তাই �া�য্ িবেশষ�রা বলেছন েয,
িঢেল ও েভদেযাগয্ কাপেড়র মা�, যা নাক ও মুেখর চারপােশ িনরাপদ �িতব�কতা সরবরাহ কের না, তাহেল তা আর পযর্া�
সুর�া �দান করেব না। মাে�র সেবর্াত্তম বয্বহার হল এিট আপনার নাক ও মুখেক স�ূণর্রেপ েঢেক রােখ এবং আপনার
িচবুেকর িনেচ সুরি�ত করা যায়, েসগিল িনি�ত করা। মা�িট আপনার মুেখর চারপােশর অংেশর সােথ যেথাপযু�ভােব িফট
করা উিচত। এই �েরর সুর�া �দানকারী সবেচেয় কাযর্কর মা� হল N95 ও KN95 মা�। এখন েথেক আমােদর �ু ল
ভবনগিলেত থাকাকালীন আমােদর �ু েলর সম� কম� ও িশ�াথ�েদর N95, KN95 বা অনুরপ ে�েডর মা� পরেত হেব। যিদ
েকানও িশ�াথ� বা কম� সদসয্ িঢেলঢালা িফিটং বা কাপেড়র মা� পের �ু েল আেস, তেব িদেনর বািক সময় বয্বহােরর জনয্
একিট িন�িত্তেযাগয্ �িত�াপন N95 বা KN95 মা� সরবরাহ করা হেব। (সবেচেয় কাযর্কর মা�গিল িফট ও হাওয়া চলাচেলর
�মতার উপর িনভর্ র কের। যিদ N95 বা KN95 মা�গিল সিঠকভােব িফট না হয়, তাহেল িশশেদর একিট ি�-�াই সািজর্কয্াল
মা� কাযর্কর িবক� হেত পাের।)
মাে�র ে�ে� ছাড়গিল েকস-বাই-েকস িভিত্তেত িনধর্ািরত হয় (উদাহরণ�রপ নিথভু � িবকাশগত অ�মতা থাকা িশ�াথ�েদর জনয্
ছাড়, কারণ মাে�র বয্বহার একিট বিধর্ত সমেয়র জনয্ মুখ েঢেক রাখার সহনশীলতােক বাধা েদয়) এবং মা� বয্বহাের সামিয়ক
িবরিতর মেতা �া��য্িবধােনর অনুমিত েদওয়া হেব, িবেশষ �েয়াজন থাকেল। েমিডকয্াল �� অতয্� িবরল এবং েসইসব
বয্ি�েদর মেধয্ সীমাব�, যারা, উদাহরণ�রপ, গরতর COPD, েফিশয়াল বানর্, এি�েসমা বা হাটর্ েফিলওের ভু গেছন। এইসব
ে�ে�, েযখােন বয্ি�রা এমন গরতর িচিকত্সার পিরি�িতেত ভু গেছন েয, তারা েফস কভািরং-এর সিঠক বয্বহাের বাধা পান,
েসসব ে�ে� সাধারণত পরামশর্ েদওয়া হয় েয, এই ধরেনর বয্ি�েদর এমন একি�ত েসিটংেস �েবশ করা উিচত নয়, েযখােন
তােদর �া�য্ ও িনরাপত্তার সােথ আপস করা হেত পাের।

ওিম�ন (Omicron)-এর ছিড়েয় পরার ে�ে� েকন
কাপেড়র মা� যেথ� নাও হেত পাের
Covid-19-এর একিট সং�ামক েডােজর �ারা সং�ািমত হেত সময় লােগ
সং�ািমত নয় এমন বয্ি�রা মা� পেরন
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িকছু নয়

সং�ািমত নয় এমন বয্ি�রা মা� পেরন

িকছু নয়

N95

নন-িফট-েটে�ড N95 েরসিপেরটর পরা বয্ি�েদর মেধয্ েকািভড-19-এর সং�ামক েডাজ ছড়ােত 25 ঘ�া সময় লাগেব। যিদ তারা
েপা�ভােব িসল করা N95 মা� বয্বহার কেরন-েযে�ে� শধু মা� 1% কণা মু েখর িভতের �েবশ কের-তাহেল তােদর 2,500
ঘ�া সু র�া থাকেব
��বয্: 2021 সােলর বসে� ফলাফল �কািশত হেয়িছল। CDC-এর ধারণা, ওিম�ন (Omicron) ভয্ািরেয়� আরও সহেজ ছিড়েয় পড়েব।
সূ�: ACGIH-এর পয্াে�িমক েরসপ� টা� েফাসর্ (Pandemic Response Task Force)

ৈদিনক ি�িনং, সে�হভাজন ে�ে� আইেসােলশন ও ডায়াগনি�ক েট�
Stamford Excellence িবি�ং-এ যাওয়ার আেগ বািড়েত �িতিদেনর ি�িনং-এর গরে�র উপর েজার িদেত থাকেব। ভাইরােসর
িব�ার েরাধ করার উে�েশয্, আমােদর অবশয্ই এিটেক আমােদর �ু েল �েবশ করা �িতেরাধ করার জনয্ যথাসাধয্ েচ�া করেত
হেব। আমােদর অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয, েযসব বয্ি�রা ভাইরােসর সং�েশর্ এেসেছন, বা অসু� আেছন বা পিজিটভ
�মািণত হেয়েছন, এমন েকানও বয্ি� েযন যথা�েম িবি�ং-এ �েবশ না কেরন এবং েকায়াের�াইন বা আইেসােলশেন না যান।
Stamford Excellence-এর পিরবার ও কম�েদর েযেকােনা উপসেগর্র জনয্ ৈদিনক ি�িনং করােত হেব। যারা অসু� েবাধ
করেছন, তােদর অবশয্ই বািড়েত থাকেত হেব। যিদ েকােনা বয্ি� উপসগর্ �দশর্ন করেত শর কেরন, তাহেল িটকা পাওয়ার ি�িত
িনিবর্েশেষ, তােক লাইেস��া� �া�য্েসবা েপশাদােরর সােথ পরামশর্ করেত এবং েট� করার জনয্ উত্সািহত করা হেব।
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Stamford Excellence-এর পিরবার ও কম�েদর �ু েল েপৗঁছােনার আেগ উপসগর্ বা ঝুঁ িকর কারণগিলর জনয্ �িতিদন সকােলর
ি�িনং করেত হেব। িনরী�ণ করার উপেযাগী ল�ণগিলর মেধয্ রেয়েছ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�র বা ঠা�া লাগা (100°F বা তার েবিশ)
কািশ
�াসক� বা �াস িনেত ক� হওয়া
�াি�
েপিশ বা শরীের বয্থা
মাথাবয্থা
স�িত �াদ ও গে�র অনুভূিত চেল যাওয়া
গলা বয্থা
নাকব� বা সিদর্
বিম বিম ভাব বা বিম; এবং/অথবা
ডায়িরয়া

ঝুঁ িকর কারণগিলর মেধয্ রেয়েছ িটকা না েদওয়া এবং িনি�তভােব আ�া�েদর সে� ঘিন� েযাগােযাগ। েকােনা বয্ি�র উপসগর্
েদখা িদেল তােক অবশয্ই বািড়েত থাকেত হেব, লাইেস��া� �া�য্েসবা �দানকারীর সােথ পরামশর্ করেত হেব এবং েট� করােত
হেব।
যিদ েকানও িশ�াথ� বা কম� সদসয্ িবি�ং-এ থাকাকালীন অনয্ েকানও বয্াখয্া ছাড়াই এই ল�ণগিলর মেধয্ েকােনা একিট �দশর্ন
কেরন, তাহেল �ু ল নােসর্র মাধয্েম মূলয্ায়েনর জনয্ তােক িনধর্ািরত আইেসােলশন রেম পাঠােনা হেব। COVID-19 -এ আ�া�
বেল সে�হ করা েকােনা িশ�াথ�র িপতামাতা/অিভভাবকেদর সােথ অিবলে� িপকআেপর জনয্ েযাগােযাগ করা হেব এবং
িপতামাতা/অিভভাবক না আসা পযর্� িশ�াথ�েক একজন কম� সদেসয্র সাহােযয্ অনয্েদর েথেক িনরাপেদ আইেসােলট করা হেব।
বয্ি�িটেক অবশয্ই েফসমা� পরেত হেব, আইেসােলশেন থাকেত হেব এবং সামািজকভােব দূর� বজায় রাখেত হেব, যােত িবি�ং
েছেড় েবরেনার আেগ অি� সং�মেণর স�াবনা নূয্নতম করা যায়। িনরাপদ বেল িবেবিচত হেল একিট র�ণােব�ণ িটমেক
তােদর ��ান করার সময় আইেসােলশন রমিট পির�ার করেত বলা হেব। িনেদর্ িশকা অনুসাের, COVID-19 -এ আ�া� সে�েহ
িশ�াথ� ও কম�েদর লাইেস��া� �া�য্েসবা �দানকারী বা জরির েকয়ার েফিসিলিটর সােথ পরামশর্ করেত এবং েট� করেত বলা
হেব।
স�াবয্ অসু� বয্ি�েদর েসলফ-আইেসােলশন শর করার জনয্ জানােনা হেব এবং যত�ণ না তারা িনি�ত হন েয তােদর ফলাফল
েনেগিটভ হেয়েছ এবং/অথবা েহাম আইেসােলশন ব� করার মানদ� পূরণ কেরেছন, তত�ণ অি� আইেসােলশেন থাকেত বলা হেব।
সং�ািমত হেত পাের, এমন েযেকােনা এলাকা পির�ার ও জীবাণুমু� করার উে�েশয্ ব� কের েদওয়া হেব। কােরার পিরচয় �কাশ
করা হেব না এবং েগাপনীয়তা বজায় রাখা হেব। তেব, সং�ামক েরাগ িহসােব, িনি�ত হওয়া COVID-19 সং�মণগিলর
বয্াপাের অবশয্ই DPH-েক জানােত হেব এবং আইেসােলশন ও িনয়�েণর জনয্ �েয়াজনীয় েয েকানও সতকর্ তা অবল�ন করা হেব।
েটি�ং সাইট সং�া� তথয্ �ানীয় ফােমর্িস ও ে�ট-জুেড় ছিড়েয় থাকা েটি�ং সাইটগিলেত উপল�। আমােদর �শমন
েকৗশলগিলর �রগিলেত ৈদিনক ি�িনং একিট অতয্� গর�পূণর্ িবেবচয্ িবষয় হেয় উেঠেছ, কারণ আমরা িবি�ং-গিলেত িশ�াথ� ও
িশ�েকর সংখয্া বািড়েয়িছ এবং ফল�রপ শারীিরক দূর� �াস কেরিছ।

আইেসােলশন ও েকায়াের�াইন
CDC 6 জানুয়াির, 2022-এ K-12 �ু লগিলর জনয্ নতু ন িনেদর্ িশকা জাির কেরেছ, যােত আইেসােলশন ও েকায়াের�াইন-এর জনয্
সংি�� সময়কােলর অনুমিত েদওয়া হয়। পাঁচ িদন পর সং�মেণর স�াবনা কেম েগেলও, ভাইরাসিট তারপেরও সং�মণেযাগয্
�ের েথেক যায়। অতএব, Stamford Excellence এমন বয্ি�েদর অনুমিত েদেব, যারা পিজিটভ হন, যার কারেণ অ�ত পাঁচ
িদন আইেসােলশেন থাকার পের েফরত আসা যায়, েসে�ে� তােদর অবশয্ই অিতির� সতকর্ তা অবল�ন করেত হেব এবং �র
থাকেল বা উপসগর্ িনরাময় না হওয়া পযর্� আইেসােলশন েথেক েবর হেত পারেবন না।
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আইেসােলশন
িটকাকরেণর ি�িত যাই েহাক না েকন, SARS-CoV-2 ভাইরােসর জনয্ পিজিটভ হওয়া সম� বয্ি�েদর অবশয্ই:
• বািড়েত থাকেত হেব এবং কমপে� পাঁচ িদন আইেসােলশেন েযেত হেব (িদন 0 হল েযিদন উপসগর্ শর হয়, েসই িদন
অথবা, উপসগর্ না থাকেল, েটে�র নমুনা েনওয়ার িদন)
• অিতির� পাঁচ িদেনর জনয্ বািড়েত ও জনসমে� অনয্েদর চারপােশ থাকাকালীন একিট ভােলা িফিটং-এর মা� পরন
• উপসগর্ বুঝেত স�ূণর্ দশ িদন ধের মিনটর করন।
যারা পিজিটভ হন এবং উপসগর্হীন থােকন, তােদর কমপে� পাঁচ িদেনর জনয্ আলাদা থাকেত হেব। প�ম িদেনর পের, যিদ
তােদর তখনও উপসগর্ না েদখা েদয়, তেব তােদর �ু েল িফের যাওয়ার অনুমিত েদওয়া হেব, তেব একিট ভাল-িফিটং-এর N95
বা অনুরপ-ে�েডর মা� বয্বহার করার মাধয্েম অিতির� পাঁচ িদন মা� বয্বহার করা চািলেয় েযেত হেব। এই ধরেনর
বয্ি�েদর উপসগর্ বাড়ার িদেক সজাগ থাকেত হেব এবং অিতির� সতকর্ তা অবল�ন করেত হেব, েযমন মা� েখালা বা খাওয়ার
সময় অনয্েদর েথেক শারীিরক দূর� বজায় রাখা। উপসগর্ েদখা িদেল, অিবলে� আলাদা হওয়া উিচত এবং লাইেস��া�
�া�য্েসবা �দানকারীর কাছ েথেক িনেদর্ শনা েনওয়া উিচত।
উপসগর্যু� বয্ি�েদর মেধয্ যােদর ফলাফল পিজিটভ, তােদর কমপে� 5 িদেনর জনয্ আলাদা থাকেত হেব। প�ম িদেনর পর,
যিদ �র ছাড়া (�র কমােনার ওষুধ না েখেয়) অ�ত 24 ঘ�া কােট এবং অনয্ানয্ উপসগর্ কেম যায়, তাহেল তারা �ু েল
েফরত আসেত পাের। িফের আসার পের, অবশয্ই একিট ভাল-িফিটং-এর N95 বা অনুরপ-ে�েডর মা� বয্বহার করার মাধয্েম
অিতির� পাঁচ িদেনর জনয্ মা� বয্বহার করা চািলেয় েযেত হেব। যারা উপসগর্যু� সং�মণ েথেক েসের উেঠেছন, তােদর
অবশয্ই অিতির� সতকর্ তা অবল�ন করেত হেব, েযমন মা� েখালা বা খাওয়ার সময় অনয্েদর েথেক শারীিরক দূর� বজায়
রাখা। যিদ �র অবয্াহত থােক বা পাঁচ িদেনর পেরও উপসগর্ না েমেট, তেব আইেসােলশন েথেক েবর হওয়ার মানদ� পূরণ না
হওয়া পযর্� আইেসােলট থাকা উিচত।
েয েকানও বয্ি� যার উপসগর্গিল েদখা েগেছ এবং েটে�র ফলাফেলর জনয্ অেপ�া করেছন তােদরও েসলফ-আইেসােলট থাকা
উিচত, িবেশষত যিদ িনি�ত েকােনা েকেসর সং�েশর্ এেস থােকন।
িকভােব আইেসােলট হেত হয়
আইেসােলশেন থাকা বয্ি�েদর উপসেগর্র জনয্ পযর্েব�ণ করা উিচত। স�ূণর্ দশ িদেনর জনয্ পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্েদর েথেক
দূের থাকার জনয্ সবর্াত্মক েচ�া করন, িবেশষ কের যারা ইিমউেনা কমে�ামাইজড বা গরতর অসু�তার ঝুঁ িকেত থাকেত পাের।
এর মােন হল একিট পৃথক ঘের থাকা এবং উপল� থাকেল একিট পৃথক বাথরম বয্বহার করা। অনয্েদর আেশপােশ থাকেল
তােদর মা� পরা উিচত এবং ঘর েথেক েবর হওয়া উিচত নয়। সি�য় সং�মেণ আ�া� বয্ি�েদর এমন ি�য়াকলাপগিলেত
অংশ�হণ করা উিচত নয় েযখােন িতিন অনয্েদর সং�েশ আসেত পােরন, েযমন সামািজক সমােবশ, েখলার জনয্ হওয়া কমােয়ত,
পািটর্ বা িথেয়টার পারফরময্া�। যিদ আপত্কালীন উপসগর্গিল েদখা েদয় (েযমন �াস িনেত অসুিবধা হওয়া), অিবলে� জররী
�েয়াজেন িচিকত্সেকর পরামশর্ িনন।
আইেসােলশন-এর নমুনা কয্ােল�ার
উপসগর্ শর
হওয়ার/তািরেখর
দুই িদন আেগ
আপিন
সং�ািমত
হেয়েছন বেল
মেন করা হয়.
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1
উপসগর্
শরর/েটে�র
নমুনা গৃহীত
হেয়েছ

2

3

4

5

আইেসােলশন
িদন 0
8

আইেসােলশন
িদন 1
9

আইেসােলশন
িদন 2
10

আইেসােলশন
িদন 3
11

আইেসােলশন
িদন 4
12

7
যিদ 24 ঘ�া
�র না থােক
এবং উপসগর্গিল মা�, উপসগর্ বু ঝেত মিনটর করুন, অিতির� সতকর্ তা অবল�ন করুন।
কমেত থােক,

5

আইেসােলশন
িদন 5

তেব �ু েল িফের
যান।
মা�
িদন 6

মা�
িদন 7

মা�
িদন 8

মা�
িদন 9

মা�
িদন 10

েকায়াের�াইন
CDC এবং DOH অনুসাের, Stamford Excellence ঘিন� পিরিচত বয্ি� বলেত েসই সব বয্ি�েদর সং�ািয়ত কের যারা 24ঘ�ার মেধয্ 15 বা তার েবিশ �মবধর্মান িমিনেটর জনয্ িনি�তভােব পিজিটভ েকােনা বয্ি�র ছয় ফু েটর মেধয্ িছল। যিদও
ে�েট ও শহের পাবিলক েহলথ কনটা� ে�িসং ে�া�াম (public health contact tracing programs) রেয়েছ, �ু ল পিজিটভ
েকেসর ে�ে� �িতি�য়া জানােত অেপ�া কের না। যখন �ু েল একিট িনি�ত COVID-19 পিজিটভ েটে�র ফলাফল স�েকর্
অবিহত করা হয়, তখন কম�রা ে�িসং এবং েকায়াের�াইন ে�ােটাকল বা�বায়েনর জনয্ অিবলে� পদে�প েনয়। েযসব বয্ি�েদর
েটে�র ফলাফল পিজিটভ আেস, তারা উপসগর্ শর হওয়ার দুই িদন আেগ বা উপসগর্হীন ে�ে� েট� করার তািরেখর দুই িদন
আেগ সং�ািমত বেল িবেবিচত হয়। তদনুসাের, সম� ঘিন� পিরিচত বয্ি� যারা এই সমেয়র মেধয্ সং�ািমত হেত পাের তােদর
শনা� করা হয় এবং পিজিটভ আসা বয্ি�র পিরচেয় েগাপনীয়তা বজায় েরেখ িব�ি� েদওয়া হয়।
েয সকল ঘিন� পিরিচত বয্ি� িন�িলিখত মানদ� পূরণ কের তােদর অবশয্ই কমপে� 5 িদেনর জনয্ েকায়াের�াইেন থাকেত
হেব:
• েযসব িশ�াথ�রা িটকাহীন বা আংিশকভােব িটকা�া�
• েযসব কম� স�ূণর্রেপ িটকা�া� তেব বু�-�া� নয়। এর মােন হল:
o েসেক� ফাইজার (Pfizer) বা মডানর্া (Moderna) ভয্াকিসন েডাজ েনওয়া েথেক 5 মােসরও েবিশ সময়
অিতবািহত হেয় েগেছ
o �াইমাির েজ এ� েজ (J&J) ভয্াকিসন েডাজ েনওয়া েথেক 2 মােসরও েবিশ সময় অিতবািহত হেয় েগেছ
েকায়াের�াইেনর প�ম িদেন বা তার পের, ঘিন� পিরিচতেদর লাইেস��া� যত্ন �দানকারী বা েফিসিলিট �ারা েট� করােনা
উিচত। 5 িদেনর েকায়াের�াইেনর পেরও যিদ তােদর েকােনা উপসগর্ না থােক এবং েটে�র ফলাফল পিজিটভ না হয়, তেব
যত�ণ পযর্� তারা উপযু� N95/KN95 মা� পের থাকেত পারেব এবং অিতির� 5 িদেনর জনয্ অিতির� সতকর্ তা অবল�ন
কের থাকেব, তত�ণ পযর্� তােদর �ু েল িফের যাওয়ার অনুমিত েদওয়া হেব। েটি�ং েফিসিলিট েথেক পাওয়া েনেগিটভ েটে�র
�মাণ �ু েল আসার আেগ ি�ি�পালেক ইেমল করেত হেব। বািড়েত করা েনেগিটভ েট� �াহয্ হেব না।
ঘিন� পিরিচিত িহসােব শনা� হওয়া বয্ি�, যারা িন�িলিখত মানদ�গিল পূরণ কের, তােদর ে�ে� যত�ণ অি� তারা সু�
থােকন এবং উপসগর্ থােক না, তােদর ততিদন অি� েকায়াের�াইেন যাওয়ার �েয়াজন হয় না:
• েযসব কম�রা স�ূণর্রেপ িটকা ও বু�-�া�
• েয িশ�াথ�েদর বয়স 5-17 বছর এবং িটকাকরণ স�ূণর্ হেয়েছ (িসিরেজর 2 স�াহ পর)
• েয-েকােনা বয্ি�, িযিন গত 90 িদেনর মেধয্ িনি�তভােব সং�ািমত হেয়েছন
সম� ঘিন� পিরিচতেদর িটকাকরেণর ি�িত িনিবর্েশেষ, অবশয্ই:
• উপসগর্ েদখা েদওয়ার িদন েথেক 10 িদেনর জনয্ অনয্েদর কাছাকািছ থাকাকালীন একিট ভাল িফিটং মা� পরেত হেব
• 5 িদেনর মাথায়/পের েট� করন (যিদ না আপনার গত 90 িদেনর মেধয্ একিট িনি�ত েকস েথেক থােক*)।
েটি�ং েফিসিলিট েথেক আসা েনেগিটভ েটে�র �মাণ ি�ি�পালেক ইেমল করেত হেব। বািড়েত করা েনেগিটভ েট�
�াহয্ হেব না।
• উপসগর্ েদখা েদওয়ার িদন েথেক 10 িদন পযর্� মিনটর করন
*CDC িনেদর্ িশকা অনুসাের, বয্ি�রা সং�মেণর পের 90 িদন পযর্� পিজিটভ থাকেত পাের। অতএব, স�িত পুনর�ার করা
ঘিন� পিরিচিতেদর উপসগর্ �কাশ পাওয়ার িদন েথেক 5 িদেনর মাথায় বা তার পের েট� করার দরকার েনই।
Stamford Excellence �ানীয় এবং ে�েটর �া�য্ িবভাগ-এর সহেযািগতায় কনটা� ে�িসং, আইেসােলশন এবং েকায়াের�াইেনর
জনয্ CDC এবং DOH িনেদর্ িশকা িনেয় িচ�াভাবনা চািলেয় যােব। কনটা� ে�িসং-এর জনয্ কিমউিনিট �া�িমশন �াথিমকভােব
�ানীয় �া�য্ িবভােগর উপর িনভর্ র করেব। আমােদর �ু েলর নাসর্ এবং �ানীয় �া�য্ িবভাগ েথেক �েয়াজনীয় পদে�প সহ
আমােদর �ধান িশ�েকর �ারা �ু লগিলর মেধয্ কনটা� ে�িসং-এর কাজ করা সহজ হেব।
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�ু লগিল েহাম েট� িকটগিল সরবরােহর দািয়� েপেয়েছ। যখন েকােনা পিজিটভ েকস শনা� করা হয়, তখন ঘিন� পিরিচতরা
পযর্া� সরবরাহ থাকা পযর্� �শাসেনর িনেদর্ শাবিল-সহ একিট েহাম েট� পােবন। বয্ি�েদর েট� িকেট েদওয়া িনেদর্ শাবলী
অনুসরণ করা গর�পূণর্। িশ�াথ� ও কম�েদর েনেগিটভ েহাম েটে�র ফলাফল �ু লেক জানােত হেব না। অনু�হ কের মেন
রাখেবন েয েনেগিটভ েটে�র ফলাফল িনিবর্েশেষ িশ�াথ� ও কম�েদর এখনও উপের বিণর্ত স�ূণর্ সমেয়র জনয্ েকায়াের�াইেন
থাকেত হেব। যিদ বািড়েত করা েট� পিজিটভ ফলাফল িনেদর্ শ কের, তাহেল আরও িনেদর্ শনার জনয্ �ু ল �া�য্েসবা �দানকারীর
সােথ েযাগােযাগ করার পরামশ েদয়, িবেশষ কের যিদ উপসগর্ েদখা েদয়। ঘিন� পিরিচত বয্ি�ও েট� পিজিটভ হেল অনু�হ
কের অিবলে� �ু লেক অবিহত করন, যােত আমরা েসই অনুযায়ী ে�িসং ে�ােটাকল �ণয়ন করেত পাির।
কীভােব েকায়াের�াইন হেত হয়
েকায়াের�াইেন থাকা ঘিন� পিরিচতেদর বািড়েতই থাকা উিচত এবং েটে� পিজিটভ আসা বয্ি�েদর সং�েশর্ আসার িদন েথেক
কমপে� পাঁচ িদন অনয্ বয্ি�েদর েথেক দূের থাকা উিচত। উপসগর্ �কাশ পাওয়ার িদনিট হল িদন 0, তারপের েকায়াের�াইেনর
1-5 িদন৷ ঘিন� পিরিচিতেদর বািড়েত থাকাকালীন অনয্েদর চারপােশ একিট মা� পের থাকা উিচত এবং 10 িদেনর জনয্
উপসগর্গিল পযর্েব�ণ করা উিচত। উপসগর্গিল েদখা িদেল, একজন �া�য্েসবা �দানকারীর সােথ েযাগােযাগ করন এবং েট�
করান।
উপসগর্গিল েদখা েদওয়ার 5ম িদেন বা তার পের, ঘিন� পিরিচতেদর লাইেস��া� যত্ন �দানকারী বা েফিসিলিট �ারা েট�
করােনা উিচত। যিদ েটে�র ফলাফল েনেগিটভ হয় এবং েকান উপসগর্ না থােক, তাহেল বয্ি� �ু েল িফের েযেত পাের, তেব
অবশয্ই উপসেগর্র জনয্ একিট উপযু� মা� পরেত হেব এবং পযর্েব�েণ থাকেত হেব। েটি�ং েফিসিলিট েথেক পাওয়া েনেগিটভ
েটে�র �মাণ �ু েল আসার আেগ ি�ি�পালেক ইেমল করেত হেব। বািড়েত করা েনেগিটভ েট� �াহয্ হেব না। যিদ েটে�র
ফলাফল পিজিটভ হয়, তেব একজন বয্ি�েক েটে�র নমুনা েনওয়ার তািরখ েথেক কমপে� 5 িদেনর জনয্ আইেসােলট থাকেত হেব
বা উপসগর্গিল েদখা িদেত শর করেল, উপসগর্গিল েদখা েদওয়ার িদন েথেক কমপে� 5 িদন পযর্�।
ঘিন� পিরিচিতেদর উপসগর্ েদখা েদওয়ার পর কমপে� 10 িদেনর জনয্ অনয্েদর সং�শর্ যাওয়া এিড়েয় চলা উিচত িবেশষ কের
যারা ইিমউেনাকে�ামাইজড অথবা গরতর অসু�তার ঝুঁ িকেত থাকেত পাের তােদর ে�ে�। উপসগর্ েদখা েদওয়ার িদন েথেক 10
িদন পযর্� ঘিন� পিরিচতেদর �মেণ যাওয়া উিচত নয়। তােদর 10 িদেনর জনয্ েখলার জনয্ হওয়া সমােবশ, পািটর্, জমােয়ত
এবং িথেয়টােরর মেতা সামািজক কাযর্কলােপ অংশ�হণ করা উিচত নয়।
েকায়াের�াইন-এর নমুনা কয্ােল�ার
1
উপসগর্ �কাশ
পাওয়ার িদন

6
েট� করান।
যিদ ফলাফল
েনেগিটভ হয়
এবং উপসগর্ না
থােক তাহেল, 6
তম িদেন �ু েল
েযেত পােরন।
েকায়াের�াইন
িদন 5

7

েকায়াের�াইন
িদন 0
8

2

েকায়াের�াইন
িদন 1
9

3

েকায়াের�াইন
িদন 2
10

4

েকায়াের�াইন
িদন 3
11

5

েকায়াের�াইন
িদন 4
12

মা�, উপসগর্ বু ঝেত মিনটর করুন, অিতির� সতকর্ তা অবল�ন করুন।

মা�
িদন 6

মা�
িদন 7

মা�
িদন 8

মা�
িদন 9

মা�
িদন 10

আমরা িব�াস কির েয Stamford Excellence েসই িস�া�গিল েনেব যা ��ািবত িনেদর্ িশকা, েডটা এবং লাইেস��া� িচিকত্সার
সােথ যু� েপশাদারেদর সােথ পরামেশর্র িভিত্তেত সং�মেণর িব�ার কিমেয় েদেব।
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িশ�াথ� হন,

কম� হন

আপিন যিদ পিজিটভ হন,
তাহেল িটকাকরেণর ি�িত িনিবর্েশেষ:
• অ�ত 5 িদেনর জনয্ আইেসােলশেন থাকুন
• 24 বা তার েবিশ ঘ�া ধের �র না থাকেল
এবং উপসগর্গিল কমেত থাকেল 5-তম িদেনর
পের আইেসােলশন েথেক েবিরেয় আসুন
• 6-10 িদন মা� পরন
• অিতির� সতকর্ তা অবল�ন করন

আপিন যিদ পিজিটভ হন,
তাহেল িটকাকরেণর ি�িত িনিবর্েশেষ:
• অ�ত 5 িদেনর জনয্ আইেসােলশেন থাকুন
• 24 বা তার েবিশ ঘ�া ধের �র না থাকেল
এবং উপসগর্গিল কমেত থাকেল 5-তম িদেনর
পের আইেসােলশন েথেক েবিরেয় আসুন
• 6-10 িদন মা� পরন
• অিতির� সতকর্ তা অবল�ন করন

•
•
•
•
•

আপিন যিদ েকােনা ঘিন� পিরিচত হন,
অ�ত 5 িদেনর জনয্ েকায়াের�াইেন থাকুন
উপসগর্ �কাশ পাওয়ার পের 5-তম িদেন/তার পের
েট� করন
েটে�র ফলাফল েনেগিটভ এেল এবং উপসগর্ না
থাকেল েকায়াের�াইন েথেক েবিরেয় আসুন
6-10 িদন মা� পরন
অিতির� সতকর্ তা অবল�ন করন

েয সম� িশ�াথ�েদর স�ূণর্রেপ িটকা েদওয়া হেয়েছ
অথবা িনি�তভােব COVID -এর সং�মণ েথেক স�িত
সু� হেয় উেঠেছ (গত 90 িদেনর মেধয্), তােদর ে�ে�,
যত�ণ অি� তারা সু� আেছ, তত�ণ তােদর
েকায়াের�াইেন থাকেত হেব না। তেব, স�ূণর্ িটকা�া�
িশ�াথ�েদর অবশয্ই সং�ািমত হওয়ার প�ম িদেন/তার
পের েট� করােত হেব। উপসগর্ বুঝেত পযর্েব�ণ করন।
আপিন যিদ েকােনা ঘিন� পিরিচত হন,
• 5 িদেনর জনয্ েকায়াের�াইেন থাকুন
• উপসগর্ �কাশ পাওয়ার পের 5-তম িদেন েট� করন
• েটে�র ফলাফল েনেগিটভ এেল এবং উপসগর্ না
থাকেল েকায়াের�াইন েথেক েবিরেয় আসুন
• 6-10 িদন মা� পরন
• অিতির� সতকর্ তা অবল�ন করন
আপিন যিদ আপনার ফাইজার (Pfizer) বা মডানর্া
(Moderna) ভয্াকিসন িসিরজ স�ূণর্ করার 5 মােসর
মেধয্, ইয়ানেসন(Janssen) �াথিমক শেটর 2 মােসর
মেধয্, একিট িনি�ত েকস েথেক গত 90 িদেনর মেধয্
সু� হেয় ওেঠন অথবা বু�-�া� হন:
• আপনার েকায়াের�াইন-এ থাকার �েয়াজন েনই
• উপসগর্ �কাশ পাওয়ার পের 5-তম িদেন েট�
করন
• উপসগর্ বুঝেত পযর্েব�ণ করন

অিতির� �শমন বয্ব�া
অিতির� �শমন েকৗশেলর জনয্ িনরাপেদ বয্ি�গতভােব িশ�ণ বয্ব�ােক সমথর্েনর করেত Stamford Excellence CDC িনেদর্ িশক
েমেন চেল।

শারীিরক দূর� এবং সমেগা�ীয় অব�ান
Stamford Excellence িশ�াথ�েদর একােডিমক অ�গিত এবং সামািজক-মানিসক সু�তার জনয্ স�ূণর্ বয্ি�গত িশ�া �দােনর
গর� �ীকার কের। �ু ল শরর আেগ, �ু েলেত দূরে�র পিরমাণ সবর্ািধক রাখার জনয্ সম� অ�েয়াজনীয় আসবাবপ� সিরেয়
েদওয়া হেয়েছ। �ু ল শারীিরকভােব দূর� বজায় রাখার জনয্ CDC িনেদর্ িশকা েমেন চেল। েযখােনই স�ব হেব েযমন, আমােদর
�ু লগিলর �াসরেম িশ�াথ�েদর মেধয্ িতন ফু ট এবং হলঘর ও বাথরেমর মেতা সাধারণ জায়গায় ছয় ফু ট শারীিরক দূর� বজায়
রাখেব। �ু েল েটিবলগিলেত আলাদা িনজ� �ান িনধর্ারেণ সহায়তা করার জনয্ এবং িশশেদর খাওয়ার সময় মা� খুেল েফলার
ফেল বিহ�ৃ ত �াস ��ােসর সােথ সং�মেণর িব�ার কমােত শারীিরক দূর� বজায় রাখার েকৗশল বয্বহার করেব।
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একিট িবি�ংেয়র আরও েবিশ িশ�াথ�র মেধয্, এর অথর্ হল েয সম� ে�ণীক�গিলেক এই বয্ব�ার সােথ অ�ভুর্ � করার জনয্
সমেগা�ীয় অব�ােনর আকার বৃি� করা হেব৷ এই সমেয়, েড�া (Delta) এবং ওিম�ন (Omicron)-এর আরও সং�ামক
ে�ন স�ালেনর সােথ, আমরা সং�মেণর হার কমােত ে�ণীকে� সমেগা�ীয় অব�ােনর আকার বজায় রাখব। িশ�াথ�রা সারা
িদন তােদর ে�ণীকে�র সহপাঠীেদর সােথ থাকেব। অনয্ানয্ ে�ণীকে�র সােথ মুেখামুিখ েদখা হওয়া এড়ােত আমরা িবি�ং জুেড়
চলাচল করাও কিমেয় েদব। ছা� এবং কম�েদর জমােয়ত হেত িনরত্সািহত করা হেব এবং যখনই স�ব, হলঘর, বাথরম,
েখলার মাঠ, িসঁিড় এবং বােস দূরে�র িনয়ম েমেন চলেব। িবি�ং-এ যাতাযায় িশ�াথ� এবং �েয়াজনীয় কম�েদর মেধয্ সীমাব�
থাকেব।

হাত পির�ার রাখা
Stamford Excellence ভবেন �েবেশর সময়, েশৗচাগার বয্বহার করার পের, খাওয়ার আেগ এবং সারািদেনর অনয্ানয্ গর�পূণর্
সময়গিলেত ঘন ঘন হাত পির�ার পির�� রাখার উপর েজার েদেব। Stamford Excellence হাত পির�ার রাখার জনয্ CDC
িনেদর্ িশকা েমেন চলেব। কম�রা সিঠকভােব হাত এবং �াস-��ােসর �া�য্িবিধর �চার কাযর্ চািলেয় যােবন এবং তারা িশ�াথ�েদর
সােথ তােদর ৈদনি�ন অনুশীলেন এিটেক অ�ভুর্ � করেবন। �ু লগিল িবি�ং জুেড় একক-বয্বহার-এর িজিনস ইন�ল কেরেছ এবং
েয িজিনসগিল �শর্-না কের বয্বহার করা যােব তার মুি�ত প� েদওয়ােল আঁটেক িদেয়েছ। আমরা অ�ত 20 েসেকে�র জনয্
সাবান এবং জল িদেয় হাত েধায়া েশখােনা এবং হাত পির�ার রাখােক গর� েদওয়ার করা চািলেয় যাব। হয্া� সয্ািনটাইজার
েযিটেত কমপে� 60% অয্ালেকাহল রেয়েছ তা েবিশ-জমােয়ত হওয়া �ােন এবং ে�ণীকে� �শর্-না কের বয্বহার করার সাম�ী
িহসােব পুেরা িবি�ং জুেড় বয্াপকভােব উপল� থাকেব।
বসার তািলকা
কাযর্করী কনটা� ে�িসং-এর জনয্ কম� আেছ যারা শনা� করেব েয েক একিট পিজিটভ েকেসর ে�ে� ঘিন� সং�েশর্ িছল।
�াসরম, কয্ােফেটিরয়া, বােস এবং অনয্ েযেকান সমেবত এলাকায় বসার তািলকা েমেন চলার মাধয্েম এিট সেবর্াত্তমভােব স��
হেব। ঘিন� পিরিচতেদর শনা� করা না েগেল এিট িশশেদর বড় দলেক েকায়াের�াইন করেত বাধা েদয় এবং পরবত�েত েশখার
ে�ে� বাধা কিমেয় েদয়। বসার তািলকা ে�ণীক�, বােস এবং েছাট দেল, মধয্বত� দল এবং শিনবােরর একােডিম সহ অনয্
েযেকান সমি�গত অব�ােনর ে�ে�ই �েয়াগ করা হেব। িশ�াথ� এবং কম�েদর সবর্দা সামািজক দূরে�র �েয়াজনীয়তা েমেন চলেত
হেব।
পির�ার করা
Stamford Excellence সারা িদন, স�াবয্ দূষেণর পের এবং �ু েলর পের কেঠার পির��তা এবং জীবাণুমু�করণ ে�ােটাকল েমেন
যথাযথ কাজ চািলেয় যােব। সাধারণত, CDC েয-েকােনা পৃে� থাকা স�াবয্ ভাইরাস কণাগিলেক পযর্া�ভােব অপসারেণর উপায়
িহসােব �িতিদন পির�ার করার পরামশর্ েদয়। এর মেধয্ রেয়েছ েচয়ার এবং েড�গিলেক েমাছা। সারা িদন, কম�রা দরজার
হাতল এবং িসঁিড়র হাতেলর মেতা ঘন ঘন �শর্ করা জায়গাগিল পির�ার করেব যিদ েকােনা বয্ি�েক সে�হভাজন লােগ অথবা
িযিন COVID-19 েট�-এ িপিজিটভ এেসেছন বেল জানা যায়, তেব তার উপি�ত থাকা �ানগিলেক জীবাণুমু� করা হেব। এর
মেধয্ নােসর্র অিফস এবং/অথবা আইেসােলশন কে�র মেতা �ানগিল অ�ভুর্ �।
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