Food Facility COVID-19 Strategy Checklist

(খাদ্য শল্পে ক াশবড-১৯ এয ক ৌর গত কে শরস্ট)
এই নশথ খাদ্য ংস্থাগুশরয জন্য ক াশবড-১৯ এয ঝশুঁ ব্যফস্থানায ক ৌর ফাস্তফাকনয এ টি খড়া কে শরল্পস্টয
রূল্পযখা। প্রযুশিগত/াংগঠশন / ভী–‘ীল ষনীশত’ অনুযণ ল্পয ফাস্তফাকনয ম্ভাব্য  র দল্পেগুশর
ংগঠিত । এটি ক ফরভাত্র এ টি শনল্পদ ষশ া এফং প্রদত্ত কম ক ানও ংস্থাল্প তাল্পদয শযশস্থশত ও অফস্থায
াল্পথ ভাশনল্প শনল্পত এটি শযফতষল্পনয জন্য দৃঢ়বাল্পফ উৎা কদওা ।
এটি অগ্রগশতমূর এ টি াজ। এই নশথত্রটি আকযা উন্নত যায াল্পথ াল্পথ আভযা আদৄশন ংস্কযণ গুশরও
কাস্ট যফ।
Technical Measures ( প্রযুশিগত

ব্যফস্থা )

❏ শফল্পলত প্রল্পফদ্বায, প্রস্থান এফং ট্রানশজন অঞ্চল্পর যান্ড স্যাশনটাইজায শফতযণ ব্যফস্থা ফান
❏ ই শ এ গাইল্পডন্স নশথয াল্পথ জীফাণুনা গুশরয বাইযাল্পয প্রবাফ মাোই রুন
❏ গ্লাবল্পয যফযা শনশিত রুন, ভাস্ক, শশই এফং তাল্পদয শফেেণ ব্যফাযল্প উৎাশত রুন এফং
যফযাকয জন্য মত দ্রুত ম্ভফ পুনযা অড ষায রুন (অশতশযি অড ষায ব্যতীত )
❏ শযষ্কাল্পযয জন্য, স্যাশনটাইজায এফং জীফাণুনা যফযা াযীল্পদয যফযা শনশিত রুন, তাল্পদয
শফেেণ ব্যফাযল্প উৎাশত রুন এফং যফযা াযীক যত দ্রুত সম্ভব অড ষায রুন
(অশতশযি অড ষায ব্যতীত)
❏ ভষোযীল্পদয ঝশুঁ - ভাল্পনায জন্য তথ্য শনল্পদ ষশ শনশিত রুন।
উদাযণ:
❏ াত কধাায দ্ধশত
❏ কগ্লাবল্পয ব্যফায
❏ মুখভন্ডর ঢা ায দ্ধশত
❏ শযষ্কায এফং জীফাণুমুি যায উদাযণ শনল্পদ ষশ া অনুাকয
❏ ক াশবড -১৯ উগ ষ এফং ীবাল্পফ এয শফস্তায ফন্ধ যল্পত 
❏ উচ্চ-ঝশুঁ পূণ ষ স্থান /পৃষ্ঠতর (উদাযল্পণয অফস্থানগুশর) নাি রুন এফং এই অফস্থাকনয স্থান শনশভত
শযষ্কায এফং স্যাশনটাইজড শনশিত যায জন্য এ টি এ. এ. ও. শ ততযী রুন।

Organizational Measures (

াংগঠশন ব্যফস্থা )

❏ এ জন ক াশবড -১৯ ল্পন্ট ব্যশিল্প কমাগাল্পমাগ ও ভন্বল্প শযোরনায জন্য ংস্থায ভল্পে কথল্প
শনল্পাগ রুন।
❏ ক াশবড -১৯ শনমন্ত্রল্পণয ক ৌরগুশর প্রাথশভ ভীল্পদয শনল্প বা আল্পরােনা রুন (এই বায ভ
াভাশজ দূযত্ব কভল্পন েলুন, ক াট গ্রুল্প প্রশেণ শদন এফং করা ল্পদয ভল্পে > ৬ পৄল্পটয দূযত্ব ফজা
যাখুন), শনশভত ক াশবড -১৯ শনন্ত্রণ ক ৌরগুশর ভীল্পদয আল্পডট এফং স্মযণ শযল্প শদন। কমাগাল্পমাগ
এফং প্রল্পাগ যায জন্য বা আল্পরােনা রুন।
❏ এ টি অসুস্থতাজশনত াম ষ য ছুটি নীশত প্রনন রুন ।
ষ প্রশতল্পফদন এফং ক াশবড-১৯ এয জন্য ইশতফাে যীো
❏ ব্যশিগত অসুস্থতায কগানীতা ম্পশ ত
যা ব্যশিল্পদয াল্পথ ঘশনষ্ঠ কমাগাল্পমাল্পগয প্রশতল্পফদন প্রনন রুন ।
❏ াভাশজ দূযত্ব প্রোয যায ভ প্রল্পাজনী ভীল্পদয ংখ্যা শভক আনুন ।
❏ ভষ এফং শফযশতয ভ াভাশজ দূযত্ব প্রোল্পযয জন্য ভীল্পদয গ্রু এফং শপল্পট ংগঠিত রুন
❏ শনশভত এফং প্রাই স্পষ যা পৃষ্ঠগুশরল্প শযষ্কায এফং জীফাণুমুি যায জন্য ংস্থায ভল্পে ক ান
ব্যশি ফা এ টি দরল্প শনল্পাগ রুন
❏ অপ্রল্পাজনী দষনাথী এফং ফাইল্পযয ঠি াদাযল্পদয শনশলদ্ধ রুন
❏ ট্রা ড্রাইবাযল্পদয াল্পথ আরাোশযতা শনশলদ্ধ রুন এফং সুল্পমাগ সুশফধা ভত তাল্পদয েরাের ীভাফদ্ধ
রুন।
❏ ফতষভান যফযা শৃঙ্খল্পর শফন্ন ল্পত াল্পয এফং তদনুাল্পয শয েনা ফযাল্পে যফযা যল্পত ল্পফ
❏ মশদ ক ান ভ ক ান শফ ে ফা গঠন ফা প্যাল্প শজংল্পয শযফতষন ঘল্পট থাল্প তল্পফ আনায খাদ্য সুযো
শয েনাটি ম ষাল্পরােনা যা উশেত; এটিকত প্রশিা র্তষ ল্পেয ম ষাল্পরােনায প্রল্পাজন ল্পত াল্পয
❏ এভন এ টি এওশ শুরু রুন মা ক ান ভষোযী ক াশবড-১৯ অথফা ক াশবড-১৯ এয জন্য ইশতফাে
যীোয জন্য যীো যা ল্পর ব্যফস্থা কনওা ল্পফ; উদাযণ শদন এফং শাল্পফ যাখুন।
Personnel Measures (

ভী ব্যফস্থা )

❏ ভষোযী স্ক্রীশনংল্পয জন্য কপ্রাল্পটা র শফ া এফং ব্যফায রুন।
❏ াধাযণ শস্ক্রশনং ীল্পটয প্রস্তাশফত / উদাযল্পণয জন্য এখাল্পন কদখুন।
❏ এ টি ক াশবড-১৯ উগ ষ কে শরল্পস্টয প্রস্তাশফত / উদাযল্পণয জন্য এখাল্পন কদখুন।
❏ ভীল্পদযল্প দূযল্পত্বয অনুীরল্পনয শনল্পদ ষ শদন।
❏ মখনই ম্ভফ এল্প অল্পযয ভল্পে অন্তত ৬ পৄট দূযত্ব ফজা যাখুন।
❏ ব্যশিগত কমাগাল্পমাগ এড়াকনা, াত কভরাল্পনা এড়াল্পনা ইতযাশদ
❏ এ টি াকড়য কপ াবাশযং রুন এভন ফভ মখন াভাশজ দূযত্ব ফজা যাখা ম্ভফ ন।
❏ কগ্লাব অনুীরন, াত-কধাা  মথামথ াল্পতয স্বাস্থযশফশধ ম্পল্প ষ ভীকদয জাশগল্প তুলুন।
এফং আনায মুখ স্পষ যা কথল্প শফযত থাকুন।
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❏ শ্বা প্রশ্বাল্পয কপ্রাল্পটা র শফ া এফং ব্যফায রুন (উদাযণ স্বরূ শনল্পদ ষশ ায জন্য এখাল্পন কদখুন)
❏ প্রশতযোমূর আেযণমূর দল্পে গ্রন, কমভন াত দৄক স্তযুি কডায নফগুশর স্পষ যা এড়াকনা
ইতযাশদ প্রোয রুন।
❏ াযীশয দূযল্পত্বয গুরুত্ব প্রোল্পযয জন্য শফযশতকদন এফং বাঘযগুশর পুনযা কট রুন অথফা ফাধাদান
প্রফতষন রুন।
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