Annex 1
কয্াটািরং বয্বসা এবং িনধর্ ািরত �া�েনর জনয্ েনয়া সবর্ েশষ পদে�পগিলর সংি��সার (4 মাচর্ 2021 েথেক 17 মাচর্ 2021 অি� �েযাজয্)

(বার অথবা পাব, অয্ািমউজেম� েগম েস�ার, �ানাগার, িফটেনস েস�ার, আন� করার জায়গা, সাধারেণর িবেনাদেনর জায়গা, পািটর্ রুম, িবউিট পালর্ার, �াব বা নাইট �াব, কারাওেক করার জায়গা, মাহজং-িটন কাউ পিরসর, ময্াসাজ করার জায়গা , েখলার জায়গা এবং সু ইিমং পু লগিল অবশয্ই ব� রাখেত হেব)
কয্াটািরং বয্বসা
িফটেনস েস�ার

অয্ািমউজেম� েগম েস�ার
মাে�র �েয়াজনীয়তা

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

চািহদা অনু যায়ী
মাে�র
�েয়াজনীয়তা 1

েটিবেল পানীয় �হণ করার /
খাবার খাওয়ার
সময়

েনই

•

েকটািরং �া�েন খাবার/পানীয়
�হেণর সময়

•
•

�ান করার সময়
বয্ায়াম করার সময় (েকাচ/কম�,
বা >4 জেনর দল বা �ােসর
ে�ে� �েযাজয্ নয়)

0

আন� করার জায়গা
🗸🗸
•
•

জন িবেনাদেনর জায়গা
🗸🗸

�ান করার সময়
পাবিলক ে�িটং িরংক: বয্ায়াম
করার সময় (েকাচ/কম�, বা >4
জেনর দল বা �ােসর ে�ে�
�েযাজয্ নয়)

•
•

•

িনধর্ ািরত �া�ন
িবউিট পালর্ ার ও ময্াসাজ করােনার
জায়গা
🗸🗸

েকটািরং �া�েন খাবার/পানীয় মু েখর �টেম� করােনার সময়
�হেণর সময়
পারফরেম� েভনু য্: িশ�ীেদর
মেধয্ যেথ� দূর� থাকেল বা
তােদর মেধয্ উপযু� পািটর্শন
থাকেল, এবং অনু �ান/মহড়ার
সময় যখন িশ�ীেদর ও দশর্কেদর
মেধয্ যেথ� দূর� বা উপযু �
পািটর্শন5 থাকেব।
িথম পাকর্ : িশ�ীেদর ও অনয্
বয্ি�েদর মেধয্ যেথ� দূর� বা
উপযু� পািটর্শন5 থাকেল

�াব-বািড়

িনিদর্� বািহয্ক ি�ড়া পিরসর2

🗸🗸

🗸🗸

কয্াটািরং চ�ের বা এর মেধয্ িনধর্ািরত
�া�েন �েযাজয্ িদকিনেদর্ শগিল অনু সরণ
করুন

•
•
•
•
•

েহােটল এবং েগ�হাউস
🗸🗸

বাইের বয্ায়াম করার সময়
খাদয্/পানীয় �হেণর সময়
শাওয়াের �ান করার সময়
বাইের বয্ায়াম করার সময়
যেথ� দূর� বা উপষু�
পািটর্শন5 সহ ঘেরর িভতের
বয্ায়াম করার সময় (েকাচ/কম�,
বা >4 জেনর দল বা �ােসর
ে�ে� �েযাজয্ নয়)

•
•
•

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸(যত দূর �েযাজয্)

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

েযাগােযাগ ে�িসং 1, 2 🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

কয্াটািরং চ�ের বা এর মেধয্ িনধর্ািরত 🗸🗸(যত দূর �েযাজয্)
�া�েন �েযাজয্ িদকিনেদর্ শগিল অনু সরণ
করুন

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

কয্াটািরং চ�ের বা এর মেধয্ িনধর্ািরত
�া�েন �েযাজয্ িদকিনেদর্ শগিল অনু সরণ
করুন

শরীেরর তাপমা�ার
ি�িনং
হােতর �া�য্িবিধর
িবধান

কম�েদর পরী�া 2, 3

পারফরেম� েভনু য্ : েয িশ�ী মা�
পেড়ন না তাঁেক েকািভড-১৯-এর জনয্
পিলেমরাস

🗸🗸

খাদয্/পানীয় �হেণর সময়
�ান করার সময়
েগ� রুেম থাকার সময়

খাবার ৈতিরর পিরসর বা িশিডউলড্
পিরসের �েযাজয্ িনেদর্ শ েমেন চলু ন
খাবার ৈতিরর পিরসর বা িশিডউলড্
পিরসের �েযাজয্ িনেদর্ শ েমেন চলু ন

1 পিরসের �েবেশর মুেখ বা েয েকান একিট বাধাহীন জায়গায় েকান একিট সমেয় “LeaveHomeSafe” েভনু য্র QR েকাড েলখা েপা�ার েদখােনা যােত েকটািরং পিরসের েকান বয্ি� সে� সে� একিট েমাবাইল েফােনর সাহােযয্ এিট �য্ান করেত পাের এবং েপা�ােরর আকার ২১০ X ২৯৭ িমিম (A4 সাইজ)-এর কম হেল চলেব না।; আর বয্বহারকারীেদর (কয্াটািরং বয্বসার জনয্, যারা শধু েটকঅয্াওেয় অডর্ার কেরন
েসই বয্ি�সমূহ বােদ) �া�েন �েবশ করেত েদওয়ার আেগ তাঁরা েযন ‘িলভেহামেসফ’ েভনু য্ িকউআর েকাড �য্ান কেরন বা িনেজেদর নাম, েযাগােযাগ ন�র ও তাঁেদর আগমেনর সময় ও তািরখ েদন তা িনি�ত করুন ও ৩১ িদেনর জনয্ এই েরকডর্ েরেখ িদন।
2 িনেদর্ েশর কাযর্কর সময়সীমা অি� যিদ েকটািরং �া�ন (১) �িতিদন ৫.৫৯ িপএম অি� ডাইন-ইন পিরেষবা েদয়; এবং (২) এক েটিবেল দুজেনর েবিশ বসেত না েদয়, তাঁেদর িতনিট নতু ন িনয়ম না মানেলও চলেব, েযগিল হল (ক) �া�েন �েবেশর অনু মিতর জনয্ বয্বহারকারীরা তাঁেদর েমাবাইল েফান িদেয় ‘িলভেহামেসফ’ িকউআর েকাড �য্ান কেরন বা তাঁেদর বয্ি�গত তথয্ িদেয় েরিজ�ার কেরন; (খ) সম�
কম�েক েট� করােনা; এবং (গ) উপযু� িবিধ না মানা হেল সং�মেণর ঝুঁ িক কমােনার জনয্ পযর্ায়�িমক িবিধ �েয়াগ ( 4 নং ফু টেনাট েদখু ন)। েকটািরং বয্বসার দািয়��া� বয্ি�েক একিট েনািটেশ েকান সমেয়র মেধয্ ডাইন-ইন পিরেষবা উপল� এবং ওই সমেয়র মেধয্ একসােথ এক েটিবেল কতজন বসেত পাের ও েসই সে� বয্বসা-স�িকর্ ত �েয়াজনীয় তথয্ জানােত হেব। উপেরা� েকটািরং বয্বসা �া�েনর জনয্
যিদ ডাইন-ইন পিরেষবার সময়সীমা ও এক েটিবেল সবর্ািধক কতজন একসােথ বসেত পােরন েসই সং�া� িবিধ না মানা হয়( েযমন ৬.০০ িপএেমর পর ডাইন-ইন পিরেষবা েদওয়া বা এক েটিবেল দুজেনর েবিশ েলােকর বসার বয্ব�া করা), েসে�ে� সংি�� পিরসের স�াবয্ ঝুঁ িকর কথা মাথায় েরেখ তােদর ১4 িদেনর জনয্ �িতিদন ৫.৫৯ িপএম অি� ডাইন-ইন পিরেষবা সীমাব� রাখেত হেব এবং দুজেনর েবিশ বয্ি�েক
এক েটিবেল বসেত েদওয়া চলেব না যােত সং�মেণর ঝুঁ িক কমােনা যায় (অথর্াৎ ১4 িদেনর সময়সীমার মেধয্ সংি�� �া�েন ফু টেনাট 1,3 ও 4-এ কিথত নতু ন িবিধ �হেণর পর িবিধিনেষেধর ছাড় �েযাজয্ হেব না। পিরবেতর্ , সংি�� �া�নেক উপেরর (১) ও (২)-এ কিথত িনয়ম েমেন চলেত হেব এবং �েয়াজনীয় েনািটশ �দশর্ন করেত হেব যােত েকান সমেয়র মেধয্ ডাইন-ইন পিরেষবা উপল� এবং ওই সমেয়র মেধয্
একসােথ এক েটিবেল কতজন বসেত পাের ও েসই সে� বয্বসা-স�িকর্ ত �েয়াজনীয় তথয্ ও ১4 িদেনর সময়সীমার শরু ও েশেষর তািরখ উে�খ করেত হেব)
3 25 েফ�য়াির 2021 েথেক শরু কের �িত 14 িদন অ�র কােজ িনযু� সম� কম�েদর COVID-19-এর জনয্ পিলেমরাস েচন িরঅয্াকশন-িভিৎতক িনউে�িয়ক অয্ািসড েটে�র বয্ব�া করা, এবং কম�রা যােত 11 মাচর্ 2021-এর আেগ এবং �িত 14 িদন পরপর েটে�র ফলাফেলর এসএমএস েনািটিফেকশন পান এবং পরবত� 31 িদন অি� েসই েনািটিফেকশনিটর েরকডর্ রােখন তা িনি�ত করেত হেব।

কয্াটািরং
বয্বসা

িফটেনস েস�ার

অয্ািমউজেম� েগম েস�ার

সং�মণ �াস করার
জনয্ পদে�পগিল
যখন �াসি�ক বয্ব�া
ঝুঁ িক �হণ করা হয় না
2, 4

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

দূর� 5

েটিবলগিলর মেধয্ পযর্া�
দূর� বা কাযর্কর িবভাজন

ে�শন, েমিশন বা েফিসিলিটর মােঝ
যেথ� দূর� বা উপযু� পািটর্শন

•

•

আন� করার জায়গা

🗸🗸

িফটেনস ে�শন, েমিশন বা
যে�র মােঝ যেথ� দূর� বা
উপযু� পািটর্শন
দল/উপ-দলগিলর মােঝ যেথ�
দূর� বা উপযু� পািটর্শন

•

•

পির�ার এবং
জীবাণু নাশক

�েযাজয্ নয়

পরবত� �াহেকর বয্বহােরর আেগ
েগম ে�শন, েমিশন বা েফিসিলিট
পির�ার ও জীবাণু মু� করুন বা
কাযর্কর জীবাণু নাশক �েয়াগ করুন

িফটেনস ে�শন, েমিশন ও য�পািত
�েতয্ক বয্বহােরর আেগ ও পের পির�ার
ও জীবাণু মু� করুন

•

•

িনধর্ ািরত �া�ন
িবউিট পালর্ ার ও ময্াসাজ করােনার
জায়গা
েচন িরঅয্াকশন-িভিৎতক িনউে�িয়ক
অয্ািসড েট� করােত হেব সংি��
জায়গায় আসার ৭ িদন আেগ এবং তার
�িত ১4 িদন পের
জন িবেনাদেনর জায়গা

🗸🗸

িবিলয়াডর্ েখলার জায়গা ও
পাবিলক
েবািলং-অয্ািল:
িবিলয়াডর্ েটিবল বা েলেনর মােঝ
মােঝ যেথ� দূর� বা উপযু�
পািটর্শন, না হেল একিট বাদ
িদেয় একিট িবিলয়াডর্ েটিবল বা
েলন বয্বহার করা েযেত পাের
পাবিলক ে�িটং িরংক: দলগত
েখলার সময় ছাড়া6 দল/উপদলগিলর মােঝ যেথ� দূর� বা
উপযু� পািটর্শন

•

িবিলয়াডর্ েখলার জায়গা ও
পাবিলক েবািলং-অয্ািল: পরবত�
ে�তার বয্বহােরর আেগ
িজিনসগিল
পির�ার ও
জীবাণু মু� করুন
পাবিলক ে�িটং িরংক: অ�ত
�িতিদন পািরপাি�র্ক পির�ার
করুন ও েফিসিলিটগিল
জীবাণু মু� করুন

•

•

•

•

🗸🗸

�াব-বািড়

কয্াটািরং চ�ের বা এর মেধয্ িনধর্ািরত
�া�েন �েযাজয্ িদকিনেদর্ শগিল অনু সরণ
করুন

িনিদর্� বািহয্ক ি�ড়া পিরসর2

🗸🗸

েহােটল এবং েগ�হাউস

খাবার ৈতিরর পিরসর বা িশিডউলড্
পিরসের �েযাজয্ িনেদর্ শ েমেন চলু ন

িবেনাদন ে�শন, েমিশন বা
েফিসিলিটর মােঝ যেথ� দূর� বা
উপযু� পািটর্শন
িমউিজয়াম: দলগিলর মােঝ
যেথ� দূর� বা উপযু� পািটর্শন

•

সািভর্ স েবড বা িসটগিলর মােঝ
যেথ� দূর� বা উপযু� পািটর্শন

কয্াটািরং চ�ের বা এর মেধয্ িনধর্ািরত 4 জেনর �েপর মেধয্ কমপে� 1.5 িমটার
�া�েন �েযাজয্ িদকিনেদর্ শগিল অনু সরণ দেল েখলার সময় ছাড়া7
করুন

খাবার ৈতিরর পিরসর বা িশিডউলড্
পিরসের �েযাজয্ িনেদর্ শ েমেন চলু ন

িবেনাদন ে�শন, েমিশন বা
েফিসিলিটগিল পরবত� �াহেকর
বয্বহােরর আেগ পির�ার ও
জীবাণু মু� করুন বা কাযর্কর
জীবাণু নাশক �েয়াগ করুন
অ�ত �িতিদন পািরপাি�র্ক
পির�ার করুন ও ে�ােরজ
কয্ািবেনট-সহ েফিসিলিটগিল
জীবাণু মু� করুন

•

�েতয্ক বয্বহােরর আেগ ও পর
িজিনসপ�, টুল ও সািভর্ েসর
জায়গা জীবাণু মু� করুন
�াহকেক পিরেষবা েদওয়ার পর
কম�েদর
সু র�াদায়ক
িজিনসগিল পিরবতর্ ন বা
সয্ািনটাইজ করুন

কয্াটািরং চ�ের বা এর মেধয্ িনধর্ািরত েকান িজিনস বয্বহােরর আেগ ও পের
�া�েন �েযাজয্ িদকিনেদর্ শগিল অনু সরণ �িতবার তা পির�ার ও জীবাণু মু� করুন
করুন

•

•

•

�িতবার ভাড়া েনওয়ার পর
সম� জায়গা, আসবাবপ�,
বাসনপ� ইতয্ািদ জীবাণু মু�
করেত হেব
সম� েতায়ােল এবং বয্বহৃত
িজিনস ভাড়া েশেষর পর পালেট
িদেত হেব

িসেনমা: �েতয্ক �দশর্নীর
পর হাউস পির�ার ও
জীবাণু মু� করুন

4 �া�েনর উপযু � িবিধ না মানা হেল সংি�� �া�েনর ঝুঁ িক মাথায় েরেখ সংি�� �া�ন ৩,৭ বা ১4 িদেনর জনয্ ব� রাখেত হেব, বা েকটািরং �া�েনর ে�ে� ডাইন-ইন পিরেষবার সময় ও এক েটিবেল সবর্ািধক কতজন বসেত পারেব তার সীমা কিমেয় ৩,৭ বা ১4 িদেনর জনয্ পিরেষবা চালােত হেব যােত সং�মেণর ঝুঁ িক কম করা যায়। সাধারণ ভােব কনটয্া� ে�িসং ও কম�েদর েট� কারেনার িবিধ যিদ না মানা হয়

তাহেল সংি�� �া�ন ব� রাখা বা েকটািরং �া�েনর ে�ে� ডাইন-ইন পিরেষবার সময় ও এক েটিবেল সবর্ািধক কতজন বসেত পারেব তার সীমা কিমেয় ১4 িদন অি� চালােত হেব; এই িবিধ ৭ িদন থাকেব যিদ মাথািপছু িবিধিনেষধ ও দূর�িবিধ না মানা হয়(েযমন �িত েটিবল/েফিসিলিট/দেল সবর্ািধক বয্ি�র সংখয্া; েফিসিলিটগিলর মেধয্ অ�ত 1.5 িমটার দূর� বা কাযর্কর পািটর্শন রাখা ইতয্ািদর মেতা িবিধ); এবং
অনয্ানয্ িবিধ না মানা হেল ৩ িদন(েযমন মা� পড়া, শরীেরর তাপমা�া েনওয়া, জীবাণু মু� করা ও পির��তা, হয্া� সয্ািনটাইসার বয্বহার ইতয্ািদ)।
5 “পযর্া� দূর�" মােন দুই জেনর মেধয্ কমপে� 1.5 িমটার দূর� রেয়েছ তেব "কাযর্কর িবভাজন" এর অথর্ এখােন িকছু িবভাজন রেয়েছ যা উভেয়র মেধয্ কাযর্কর বাফার িহসােব কাজ করেত পাের।
6 পাবিলক ে�িটং িরংেক দলগত েখলার মেধয্ রেয়েছ আইস হিক িক� এর মেধয্ই সীমাব� নয়।
7 ে�াটর্স্ �া�েন দলগত েখলার মেধয্ রেয়েছ েবসবল, বাে�টবল, ি�েকট, ডজবল, ডজিব, েগটবল, হয্া�বল, হিক, িকন-বল, কফর্ বল, লয্া�স, েনটবল, েরালার হিক, রাগিব, শাটলকক, ফু টবল, সফটবল. েচৗকবল, ভিলবল ও উডবল িক� এর মেধয্ই সীমাব� নয়।

কয্াটািরং বয্বসা

িফটেনস েস�ার

অয্ািমউজেম� েগম েস�ার

আন� করার জায়গা
•

েহডকাউ�

•
•
•

শাওয়ার

সু িবধাসমূহ 9

বসার �মতা 50%
এর েবিশ নয়
≤4 জন �িত েটবেল
েয েকান একিট
েভাজনকে�
একসােথ 20 জেনর
েবিশ েলাক থাকেত
পারেব না

�েযাজয্ নয়

�িত েগম ে�শন, েমিশন বা
েফিসিলিট িপছু ≤4 জন

•
•
•

েনই

🗸🗸

�িত িফটেনস ে�শন, েমিশন বা
িজিনসপ� িপছু ≤4 জন
েকাচ-সহ ে�িনং দল বা �াস
িপছু ≤4 জন
≤4 জেনর ে�িনং দল বা �ােসর
জনয্(েকাচ-সহ) সকলেক মা�
পড়েত হেব ও অ�ত 1.5
িমটােরর সামািজক দূর� বজায়
রাখেত হেব

•

•

🗸🗸

িবিলয়াডর্ েখলার জায়গা ও
পাবিলক
েবািলং-অয্ািল:
িবিলয়াডর্ েটিবল বা েলনিপছু ≤4
জন
পাবিলক ে�িটং িরংক: দলগত
েখলার সময় ছাড়া েকাচ-সহ
দলিপছু ≤4 জন; >4 জেনর দল
বা �াসেক ে�িনং েদওয়ার সময়
অংশ�হণকারীেদর(েকাচ-সহ)
সকলেক দলগত েখলার সময়
ছাড়া মা� পড়েত হেব ও অ�ত
1.5 িমটােরর সামািজক দূর�
বজায় রাখেত হেব; দলগত
েখলার সময় সংি�� েখলার
�িতেযাগীতার িনয়ম অনু যায়ী
�িত ে�িটং িরংেক সবর্ািধক
েখেলায়াড় ও েরফািরর সংখয্া
বজায় রাখা উিচত, এবং
অংশ�হণকারীেদর(েকাচ ও
েরফাির-সহ) সকলেক মা�
পড়েত হেব; দশর্কেদর বসার
জনয্ বসার জায়গার 50%-এর
েবিশ দশর্ক বসেত পারেব না
এবং এক সািরেত ≤4 জন এিক
আসন েছেড় বসেত পারেবন

িনধর্ ািরত �া�ন
িবউিট পালর্ ার ও ময্াসাজ করােনার
জায়গা
পারফরেম� েভনু য্: �িত
অনু �ান/মহড়ার পর েভনু য্
পির�ার ও জীবাণু মু� করুন

�াব-বািড়

জন িবেনাদেনর জায়গা

•

•

•

•

•

িবেনাদন ে�শন, েমিশন বা
েফিসিলিট িপছু ≤4 জন বা েমাট
ধারণ�মতার 50%-এর েবিশ
নয়(েযটা েবিশ)
িসেনমা: বসার েমাট আসেনর
50%-এর েবিশ নয়; এক
সািরেত একিট আসন েছেড় ≤4
জন
পারফরেম� েভনু য্: েমাট
আসন�মতার 50%-এর েবিশ
নয়; এক সািরেত একিট আসন
েছেড় ≤4 জন
িমউিজয়াম: েমাট ধারণ�মতার
50%-এর েবিশ নয়; দলিপছু ≤4
জন
িথম পাকর্ : েমাট ধারণ�মতার
50%-এর েবিশ নয়

�িত পািটর্শন েদওয়া সািভর্ স
এিরয়ােত ≤4 জন

•

•

কয্াটািরং চ�ের বা এর মেধয্
িনধর্ািরত �া�েন �েযাজয্
িদকিনেদর্ শগিল অনু সরণ করুন
িমিটং রুম, ফাংশন রুম: সাধারণ
ধারণ�মতার 50%-এর েবিশ
নয়

িনিদর্� বািহয্ক ি�ড়া পিরসর2

•

•

•

েনই

🗸🗸

🗸🗸

ইনেডার ে�াটর্ �া�েন দলগত
েখলার সময় ছাড়া দলিপছু ≤4
জন; দলগত েখলার সময়
অংশ�হণকারী(েকাচ-সহ)
একিট ে�িনং দল বা �ােস >4
জন থাকেল সকলেক মা�
পড়েত হেব ও অ�ত 1.5
িমটােরর সামািজক দূর� বজায়
রাখেত হেব; দলগত েখলার
সময়
সংি��
েখলার
�িতেযাগীতার িনয়ম অনু যায়ী
�িত মােঠ/েকােটর্ সবর্ািধক
েখেলায়াড় ও েরফািরর সংখয্া
বজায় রাখা উিচত, এবং
অংশ�হণকারীেদর (েকাচ ও
েরফাির-সহ) সকলেক মা�
পড়েত হেব
আউটেডার ে�ােটর্র ে�ে�
দলগত েখলার সময় ছাড়া
দলিপছু ≤4 জন; দলগত েখলার
সময়
সংি��
েখলার
�িতেযাগীতার িনয়ম অনু যায়ী
�িত মােঠ/েকােটর্ সবর্ািধক
েখেলায়াড় ও েরফািরর সংখয্া
বজায় রাখা উিচত
দশর্কেদর
�ান:
েমাট
আসন�মতার 50%-এর েবিশ
নয়; এক সািরেত একিট আসন
েছেড় ≤4 জন

🗸🗸

8 নীেচর শতর্ গিল পালন করা হেল িববােহর সময় েকান ধম�য় বা সাং�ৃ িতক রীিতনীিত পালেনর ে�ে� একিট সু য্েটর মেধয্ সবর্ািধক ২০ জনেক থাকেত েদওয়া হেব: (১) সংি�� রীিতনীিত সকাল ৮ টা েথেক িবকাল ৫টার মেধয্ পালন করা হেল; এবং (২) রীিতনীিতর অংশ িহসােব খাদয্ বা পানীয় �হণ ছাড়া বািক সব সময় সকেল মা� পের থাকেল।

েহােটল এবং েগ�হাউস

•

•

🗸🗸

সু য্েট িববােহর ে�ে� ধম�য় বা
সাং�ৃ িতক অনু �ান বয্তীত 8,
≤4 জন বয্ি�েক েগ� রুেম
থাকেত েদওয়া েযেত পাের,
এবং ≤8 জনেক সু য্েট থাকেত
েদওয়া েযেত পাের
িমিটং রুম, ফাংশন রুম: সাধারণ
কয্াপািসিটর 50%-এর েবিশ নয়।

(সাধারণ জায়গাগিলর সু িবধা)

9 িন�িলিখত সং�মণ িনয়�ণ সু পািরশসমূ হ ঝরনা সু িবধাগিলেত �েয়াগ করা আবশয্ক: (a) সামািজক দূর� র�ায় পৃ থক েচৗবা�ার মেধয্ কমপে� 1.5 িমটার বয্বহারকারীেদর দূর� না থাকেল িবক� ঝরনার মু খ েখালা রাখু ন; (b) কমপে� �িত চার ঘ�া অ�র একবার ঝরনার েচৗবা�া পির�ার এবং জীবাণু মু� করা; (c) কমপে� �িতিদন ে�ােরজ েকিবেনট সহ সু িবধাগিলেত িনয়িমত পিরেবশ পির�ার এবং িনব�জন
করা; এবং (d) েতায়ােলর মেতা বয্ি�গত আইেটম ভাগ করেত িনিষ�করণ।

কয্াটািরং বয্বসা

িফটেনস েস�ার

অয্ািমউজেম� েগম েস�ার

আন� করার জায়গা

জন িবেনাদেনর
জায়গা

বা� এবং
�ীম বাথ সু িবধা

�েযাজয্ নয়

েনই

ব�

ব�

েনই

লাইভ পারফরেম�

লাইভ অনু �ান বা নাচগান
অনু েমািদত নয়

েনই

েনই

েনই

•
•

িনিদর্ � �েয়াজনীয়তা
এবং সীমাব�তা

•

•

•

পেরর িদন সকাল
05:00 টা েথেক
21:59 পযর্� ডাইইন পিরেষবাগিল

বয্বহৃত
বাসন
পির�ার ও বয্বহৃত
েটিবল ও পািটর্শন
পির�ার
ও
জীবাণু মু� করার
জনয্ সু িনিদর্ � কম�র
বয্ব�া
করেত
হেব11
কারাওেক
বা
মাহজং-িটন কাউ
েখলা যােব না

েনই

েকটািরং �া�নেক �েযাজয্ িনেদর্ শ েমেন
চলেত হেব

েনই

Scheduled premises
িবউিট পালর্ ার ও ময্াসাজ
করােনার জায়গা
ব�

িসেনমা ও িমউিজয়াম: েকান
লাইভ অনু �ােনর অনু মিত েনই
পারফরেম� েভনু য্: লাইভ
অনু �ান করা যােব

•

িথম পাকর্ : পারফরেম�
েভনু য্গিলেক �েযাজয্ িনেদর্ শ
েমেন চলেত হেব

•

িসেনমা ও পারফরেম� েভনু য্:
হাউস/েভনু য্র িভতর খাওয়া বা
পান করা যােব না
েকটািরং �া�নেক �েযাজয্
িনেদর্ শ েমেন চলেত হেব
বল িপট অবশয্ই ব� রাখেত
হেব

•
•

েনই

•

•
•

•

সব কমর্চারীেক পিরেষবা
েদওয়ার সময় সবর্দা মা� ও
েফস িশ�/গগলস্ পড়েত হেব
�াহকরা অয্াপেয়�েম� িনেল
তেবই পিরেষবা েদওয়া হেব
সম� েতায়ােল ও বয্বহাযর্ ব�
�েতয্ক বয্বহােরর পর বদেল
িদেত হেব
ি�ম েমিশন ও বা�ীভূত
রাসায়িনক বয্বহার করা যােব না

�াব-বািড়

িনিদর্� বািহয্ক ি�ড়া পিরসর2

েহােটল এবং েগ�হাউস

ব�

ব�

ব�

িমিট ং রুম, ফাংশন রুম : লাইভ
পারফরময্া� বা নােচর অনু মিত েনই

েনই

িমিট ং রুম, ফাংশন রুম : লাইভ
পারফরময্া� বা নােচর অনু মিত েনই

•

কয্াটািরং চ�ের বা িনধর্ািরত
�া�েন অবশয্ই �েযাজয্
িদকিনেদর্ শগিল অনু সরণ করেত
হেব

•

•

িশিডউলড্ পিরসেরর মেধয্
বয্বহারেযাগয্ েয সু িবধাগিল ব�
রাখার কথা, তা ব� রাখেত হেব
বল িপট ব� থাকেব

•

েকটািরং �া�নেক �েযাজয্
িনেদর্ শ েমেন চলেত হেব

•

•

•

•

•

েকটািরং �া�নেক বা িশিডউলড্
�া�নেক �েযাজয্ িনেদর্ শ েমেন
চলেত হেব
িশিডউলড্ পিরসেরর মেধয্
বয্বহারেযাগয্ েয সু িবধাগিল ব�
রাখার কথা, তা ব� রাখেত হেব
মেনানীত
েকায়াের�াইন
েহােটল/েগ�হাউসগিলেক
সংি��
�েয়াজনীয়তাগিল
অবশয্ই মানেত হেব 11
িনধর্ািরত েকায়ারানটাইন বয্তীত
েগ�হাউসগিল অিতিথ িহসােব
পৃ থকীকরেণর অধীেন থাকা
বয্ি�েদর �হণ করেত হেব না
িনধর্ািরত
েকায়ারানটাইন
েহােটলগিল বয্তীত অনয্ানয্
েহােটলগিলেক
অবশয্ই
েকায়ারানিটেনর
আওতাধীন
বয্ি�েদর চীেনর বাইেরর
জায়গায় অিতিথ িহসােব �হণ
করেত হেব না

10 িনিদর্ � িনিদর্ � �া�েণ আেন� 2 সংর�ণ করুন।
11 যিদ সংি�� বয্ব�া কাযর্করী না হয়, তাহেল িনি�ত করেত হেব েযন বয্বহৃত বাসন পির�ার ও বয্বহৃত েটিবল ও পািটর্শন পির�ার ও জীবাণু মু� করার কােজ যু � কমর্চারীেদর অনয্ কাজ করার আেগ অবশয্ই �া�য্িবিধ মানেত হেব এবং �িতবার পির�ার করার কােজর সময় হােতর �া�য্িবিধ বজায় রাখেত হেব। হােতর �া�য্িবিধর মেধয্ রেয়েছ অয্ালেকাহল-িভিৎতক হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার, হাত পির�ার বা �াভ

পিরবতর্ ন ইতয্ািদ।
12 সংি�� �েয়াজনীয়তার মেধয্ রেয়েছ: (১) শধু মা� েকায়াের�াইেন থাকা েকান বয্ি� িযিন িচেনর বাইের েকাথাও েথেকেছন, েকান যৎনকারী িযিন উিদ্দ� বয্ি�র েহােটল-েগ�হাউেস থাকার সময় তাঁর সে� থাকেবন ি�র কেরেছন এবং হংকং-এ আসা বয্ি� যারা ক�ালসাির েকায়াের�াইন অফ পাসর্নস্ অয্ারাইিভং অয্াট হংকং �ম ফেরন ে�েসস েরগেলশন(চয্া�ার ৫৯৯ই) অনু যায়ী বাধয্তামূ লক েকায়াের�াইন
েথেক অবয্াহিত েপেয়েছন, তাঁেদরেকই অিতিথ িহসােব �হণ করা েযেত পাের, (২) উপেরাি�িখত বয্ি� (১) তাঁর হংকং-এ আসার ১৯-তম বা ২০-তম িদেন েরাগ �িতেরাধ ও িনয়�ণ(িনিদর্ � বয্ি�েদর জনয্ বাধয্তামূলক েটি�ং) আইন(চয্া�ার ৫৯৯েজ) অনু যায়ী করা িবেশষ েটে�র ফলাফল না আসা অি� েহােটল/েগ�হাউেস থাকেত পােরন। (বাধয্তামূ লক েটি�ং
েনািটশ) িনধর্ািরত করা হেয়েছ, (৩) সাধারণ মানু ষ েহােটল/েগ�হাউেসর পিরসের(লিব, কা�মার সািভর্ স েড� ও পািকর্ ং ইতয্ািদ েযখােন আলাদা ভােব যাওয়া যায় এমন জায়গা ছাড়া) আসেত পারেব না, (4) �েযাজয্ িনেদর্ িশকার উপর িনভর্ র, (৩) থাকা ছাড়া েহােটল/েগ�হাউেসর অনয্ানয্ পিরেষবা (িফটেনস েস�ার, সু ইিমং পুল, িবউিট পালর্ার বা ময্াসাজ করার জায়গা, বয্বসার জায়গা, েকটািরং পিরসর, িমিটং রুম
বা অনু �ান ঘর ইতয্ািদ) ব� রাখেত হেব; (৫) ময্ােনজারেক িনি�ত করেত হেব েযন েকায়াের�াইেন থাকা অিতিথ বা তার যৎনকারী বাধয্তামূ লক েটি�ং েনািটশ অনু যায়ী হংকং-এ আসার ১৯তম বা ২০তম িদেন কিমউিনিট েটি�ং েস�াের যাওয়া ও েকান জরুরী �েয়াজন ছাড়া তােদর ঘর/সু য্েটর বাইের না যায়; (৬) ময্ােনজারেক সু িনি�ত করেত হেব েযন েকায়াের�াইেন থাকার সময় সংি�� বয্ি�র ঘের অনয্ েকান
অভয্াগত না আেস (যিদ না েস েকান যৎনকারী হয় েয পু েরা সময়টাই তার সােথ থাকার িস�া� িনেয়েছ); এবং (৭) ময্ােনজারেক �া�য্ িবভােগর িনেদর্ শ অনু যায়ী সং�মণ িনয়�ণ িবিধ েমেন চলেত হেব।.

