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ওয়ার্কার রাইটস
র্নস ার্টকয়াম

৫ টমোস সোর্কে ল এনডব্লিউ,
ষষ্ঠ তলো
ওয়োব্ল িংটন, ব্লডব্লস ২০০৫

প াশার্ এবং পটক্সটাইল র্ারখানা মূ সের র্ার্ক ক্রম ররচালনার পেসে ংক্রমণ রনয়ন্ত্রসণ র্ার্ক র্র র্মক দ্ধরি এবং নীরিমালা মূ ে
ওয়ার্কার রাইটস র্নস ার্টকয়াম এবং মযাক্যযসয়লাস ারা পেলথ এন্ড প ইফর্ট াস াটক পনটওয়ার্ক
এরিল ২০২০
বৈব্লিক মহোমোরী ফকোব্লিড-১৯ চলোকোলীন ফ ো োক এৈিং ফটক্সটোইল কোরখোনোসমূহ ব্লনরো র্ে ব্লরচোলনোর সোর্ে ব্লনম্নব্ললব্লখত ব্লনর্েে োৈলীসমূহ সম্পব্লকেত।
ফ োগত স্বোস্থ্য ও ব্লনরো ত্তো (ওএইচএস) সম্পব্লকেত ব্লৈষয়গুর্লো ছোড়ো, ৈোব্লিব্লযযক চুব্লি ৈো আন্তযেোব্লতক মোনেণ্ড এৈিং যোতীয় শ্রম আইর্নর তে সমূর্হর
সোর্ র্ে এই সু োব্লর সমূহ ব্লৈর্ৈচনো করো হয়ব্লন। এটি ৈলোর অর্ েো রোর্খ নো ফে ফ ো োক এৈিং ফটক্সটোইল কোরখোনোসমূর্হ মহোমোরীযব্লনত ব্লরব্লস্থ্ব্লত েব্লে
কোরখোনোর শ্রব্লমকর্ের স্বোস্থ্যর্ক েব্লতগ্রস্থ্ কর্র এৈিং তোর্ের যীৈনর্ক হুমব্লকর সম্মু খীন কর্র, ফসর্ের্ে অব্লৈলর্ে কোরখোনোর কোেেক্রম ৈন্ধ করো এৈিং ফসই সোর্ে
যনস্বোস্থ্য ব্লৈষয়ক েেোেে ব্লনর্েে োৈলী অনুসরি করো উব্লচত।
কমেস্থ্র্ল শ্রব্লমকর্ের সিংক্রমর্ির হোত ফের্ক রেো করোর যনয অব্লৈলর্ে প্রর্য়োযনীয় কমে অিযোসোৈলী এৈিং কমের্ের্ে সিংক্রমি ব্লনয়ন্ত্রর্ির ৈযৈস্থ্োসমূহর্ক
কোেেকর এৈিং ফটকসই দ্ধব্লতর্ত ৈোস্তৈোয়র্নর লর্েয নতুন এৈিং সিংর্ োব্লিত নীব্লতমোলোসমূহ ব্লনর্য় এই ব্লনর্েে োৈলী গঠিত হর্য়র্ছ।
বৈব্লিক ফ ো োক সরৈরোহ ৈযৈস্থ্োর অন্তিূেি কোরখোনোসমূ হ এৈিং েুিরোর্ের ব্লনযস্ব ফ ো োক ব্ল ল্প কোরখনোসমূর্হর মর্িয তোর্ের আয়তন, প্রকৃত অিযন্তরীি
ব্লরর্ৈ , োব্লর োব্লিেক অৈস্থ্ো, উত্ োেন কোেেক্রম, কমেচোরীর্ের িরি এৈিং কোরখোনো কতৃে র্ের মর্িয ৈযো ক োেেকয রর্য়র্ছ। ফসযনয একটি কোরখোনোয় ব্লকছু
নীব্লতমোলো ও কমে অিযোসোৈলী োলন এৈিং/অেৈো ৈোস্তৈোয়ন অনয কোরখোনোর তুলনোয় ব্লকছু ব্লরব্লস্থ্ব্লতর্ত যটিল আৈোর কখর্নো অব্লিক কোেেকর হর্ত োর্র।
তর্ৈ, শ্রব্লমকর্ের ব্লনরো ত্তো ও স্বোস্থ্যগত ব্লেক ব্লনব্লিত করোর ব্লৈষয়টির্ক অৈ যই সর্ৈেোচ্চ অগ্রোব্লিকোর ব্লের্ত হর্ৈ এৈিং কোরখোনো েেোর্য় সিংক্রমি ব্লনয়ন্ত্রর্ির
কোেেকর কমেসূব্লচর ব্লৈকো , ৈোস্তৈোয়ন এৈিং েোচোইকরর্ি শ্রব্লমক ও তোর্ের প্রব্লতব্লনব্লির্ের প্রতযে অিং গ্রহি যরুব্লর।
আরও তর্েযর যনয, ওয়োকে োর রোইটস কনর্সোটিেয়োম (wrc@workersrights.org) এৈিং মযোক্যযর্য়লোর্ডোরো ফহলথ এন্ড ফসই টি সোর্ োটে ফনটওয়োর্কে র
গযোর্রট ব্রোউন (garrettdbrown@comcast.net) এর সোর্ে ফেোগোর্েোগ করুন।
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“কমের্ের্ে োলনীয় কমে অিযোসসমূহ সম্পব্লকেত ব্লেকব্লনর্েে নো সিংৈব্ললত নীব্লতমোলো” এর সু োব্লর সমূর্হর সোর্ে সোমঞ্জসয ফরর্খ কোরখোনোর যনয
একটি েোপ্তব্লরক সিংক্রমি ব্লনয়ন্ত্রি কব্লমটি এৈিং ব্ললব্লখত সিংক্রমি ব্লনয়ন্ত্রি কোেেক্রম বতব্লর করুন;
কোরখোনোর আয়তর্নর উ র ব্লনিে র কর্র প্রব্লতটি ফসক ন ৈো একই রকর্মর কোয করো হয় এরকম এর্ককটি স্থ্োর্নর যনয কোরখোনোর সিংক্রমি ব্লনয়ন্ত্রি
কব্লমটির একযন সেসযর্ক ব্লনর্য়োগ করুন েোর প্রিোন কোয হর্ৈ কোরখোনোর সিংক্রমি ব্লনয়ন্ত্রি কমেসূব্লচর কোেেকর ৈোস্তৈোয়ন এৈিং এই েোব্লয়ত্ব োলন
করর্ত সময় ফেয়োর কোরর্ি তোরো তোর্ের ব্লনয়ব্লমত গড় ফৈতন োর্ৈন;
ফপ্রোগ্রোর্মর কোেেক্রর্মর সমন্বয় ও মূলযোয়র্নর যনয কোরখোনো যু র্ড় ও ফসক ন- েেোর্য়র সিংক্রমি ব্লনয়ন্ত্রি কব্লমটির সেসযর্ের মর্িয ব্লনয়ব্লমত সিোর
একটি ব্লসব্লডউল বতব্লর করুন;
কোরখোনোয় সকল অব্লতব্লে এৈিং অপ্রর্য়োযনীয় ৈযব্লির্ের প্রর্ৈর্ র উ র ব্লনর্ষিোজ্ঞো আর্রো করুন;
কোরখোনো ফের্ক সরৈরোহকৃত অেৈো কোরখোনোর িতুেব্লকর্ত চলো েোনৈোহন ফেগুর্লো শ্রব্লমকর্ের কোরখোনোয় আনো-ফনয়োর কোর্য সম্পৃ ি ফসগুর্লোর্ত
কোেেকরিোর্ৈ সিংক্রমি ব্লনয়ন্ত্রর্ির যনয (যীৈোিু মুিকরি, মোর্ের ৈযৈহোর, ব্লনরো ে দূরত্ব ৈযোয় রোখো) কমে দ্ধব্লতর প্রিয়ি এৈিং তোর্ের ৈোস্তৈোয়ন
করুন;
প্রব্লতটি ব্লৈিোর্গ শ্রব্লমকর্ের সু স্বোস্থ্য ব্লনব্লিত করোর যনয একটি কোেেকর কমে দ্ধব্লতর ৈোস্তৈোয়ন করুন, ফেমন সু োরিোইযোর ৈো সিংক্রমি ব্লনয়ন্ত্রি
কব্লমটির সেসযর্ের দ্বোরো প্রর্তযক শ্রব্লমর্কর প্রব্লতব্লের্নর রীর্রর তো মোেো ব্লনিেয় এৈিং ফমৌব্লখকিোর্ৈ প্রর্তযর্কর স্বোস্থ্য সম্পব্লকেত তেয ব্লনব্লিত করুন;
o সরকোরীিোর্ৈ সিংক্রমি রীেোর কমেসূব্লচর্ত শ্রব্লমকর্ের তোব্ললকোিুি করো ;
o ফে সকল শ্রব্লমকর্ের হোস োতোল অেৈো ৈোব্লড়র্ত ফকোয়োর্রব্লির্ন েোকোর যনয সু োব্লর করো হর্য়র্ছ তোর্ের (সোমব্লয়ক) অৈস্থ্োর্নর যনয
ফকোয়োর্রব্লিন ঘর ৈো স্থ্োন প্রস্তুত করুন;
কর্রোনো িোইরোস “ ব্লযটিি” ফকোন কমেচোরী, কর্রোনোর লেযি রর্য়র্ছ এমন কমেচোরী অেৈো ব্লরৈোর্রর ফকউ কর্রোনোয় আক্রোন্ত হর্য়র্ছ এমন
কমেচোরীর্ের ফের্ে ফৈতনর্িোর্গ অসু স্থ্তোর ছু টি োওয়োর ৈযো োর্র নীব্লতমোলো ৈোস্তৈোয়ন করুন।
কোরখোনোর ফহলথ ব্লিব্লনকগুর্লোর্ত স্বোস্থ্যকমীর্ের সু রেোর যনয এৈিং ব্লিব্লনকগুর্লো যীৈোিু মুি রোখোর যনয অনুর্মোব্লেত উৎস ফের্ক প্রোপ্ত সকল
ব্লনর্েে োৈলীর ৈোস্তৈোয়ন করুন;
কোরখোনো প্রেত্ত, সরৈরোহকৃত ৈো িতুেব্লক ফেয়ো ডরর্মটরী ৈো ব্লৈশ্রোম কেগুর্লোর্ত কোেেকরিোর্ৈ সিংক্রমি ব্লনয়ন্ত্রর্ির যনয নীব্লতমোলো (নযরেোব্লর,
যীৈোিু মুিকরি, এৈিং ব্লনরো ে দূরত্ব ৈযোয় রোখো) এৈিং কোযে দ্ধব্লতর প্রিয়ন এৈিং ৈোস্তৈোয়ন করুন;
কোরখোনোয় খোেয ব্লরর্ষৈোর সোর্ে সম্পব্লকেত শ্রব্লমক, খোৈোর্রর স্থ্োন, খোৈোর্রর সরঞ্জোমোব্লে এৈিং খোৈোর্র সিংক্রমি প্রব্লতর্রোর্ি অব্লতব্লরি সতকে তোমূলক
ৈযৈস্থ্ো গ্রহি করর্ত হর্ৈ;
কমের্ের্ে যীৈোিু মুিকরি প্রব্লক্রয়ো চলমোন রোখোর যনয একটি কোেেকর কমে দ্ধব্লতর ৈোস্তৈোয়ন করুন;
o গতোনুগব্লতক ব্লরষ্কোর- ব্লরচ্ছন্নতো কমেসূচী চোলু আর্ছ তো ব্লনব্লিত করুন;
o এক ৈো একোব্লিক উৎপাদন শ্রব্লমকর্ক (তোর্ের ব্লনয়ব্লমত ফৈতর্ন) ব্লনয়মমোব্ল ক ফকোব্লিড -১৯ িোইরোর্সর সিংক্রমি হর্ত োর্র এরকম
স্থ্োনগুর্লোর্ক যীৈোিু মুি করোর েোব্লয়ত্ব ব্লেন, ফেমন েরযোর হোতল, ব্লসব্লড়র ফরব্ললিং, েন্ত্র োব্লত ও সরঞ্জোমোব্লে, অনু িূব্লমক ফকোন ৃ ষ্ঠতল েোর
উ র্র কোয করো হয় এৈিং সোিোরর্ির চলোচর্লর স্থ্োন ফেখোর্ন িোইরোর্সর সিংক্রমি হর্ত োর্র;
o হোত ফিোয়োর স্থ্োর্নর সিংখযো ৈৃ ব্লদ্ধ করুন, হোত ফিোয়োর যনয সকল কমেচোরীর্ের সোৈোন এৈিং োব্লন সরৈরোহ করুন এৈিং কোর্যর শুরুর্ত ও
কোর্যর মোর্ে েেোয়ক্রর্ম কমেচোরীর্ের হোত ফিোয়োর যনয সময় ব্লেন; এর্ের্ে সোৈোন এৈিং োব্লনর ব্লরৈর্তে হযোন্ড সযোব্লনটোইযোর ৈযৈহোর করো
ফের্ত োর্র;
o কমেচোরীর্ের কমের্েে এৈিং োিেৈতী স্থ্োনগুর্লোর্ক েেোয়ক্রর্ম যীৈোিু মুি করোর যনয যীৈোিু নো ক টিসু য ৈো ওয়োই এৈিং স্প ে ব্লৈহীন ৈযেয
ব্লনষ্কো র্নর ৈযৈস্থ্ো করর্ত হর্ৈ;
স্বাস্থ্যগত কারণে যে সকল কমীণদরণক তাণদর কমমস্থ্ল যেণক সরাণনা হণয়ণে তাণদর কাণের সরঞ্জাম এবং তারা যেখাণন কাে করণতা যসসৈ
স্থ্ানসমূহ ববণেষভাণব েীবােু মুক্ত করর্ির একটি কােমকর বযবস্থ্া চালু করণত হণব;

•

•

•
•

কমমণেত্র এবং কমীরা যে স্থ্াণন কাে কণর (ওয়াকম ণেেন) এবং কারখানা চত্বরসহ অনযানয স্থ্ানগুণলাণত োরীবরক দূরত্ব বাড়াণনার বযবস্থ্া স্থ্াপন
করণত হণব, যেমন:
o প্রবতটি কমমস্থ্ণলর (ওয়াকম ণেেন) মণযয েয় ফু ট/দুই বমটার দূরত্ব বোয় রাখা;
o প্রবতটি কমমস্থ্ণলর (ওয়াকম ণেেন) মযযবতী স্থ্াণন যযৌত করা োয় যেমন যেবিগ্লাণসর মণতা প্রবতবন্ধকতা স্থ্াপন করা;
o কাণের সময়সূ চীর যেণত্র বেবেলতা প্রেয়ন অেেোৎ এমন একটি কমম বযবস্থ্ার প্রনয়ে যেখাণন সকল শ্রবমক একই সমণয় কমমণেণত্র
প্রণবে অেবা বাবহর না হণয় পেমায়ক্রণম কাে করণব;
o খাবার এবং কমমববরতীর যেণত্র বেবেলতা প্রেয়ন অেেোৎ এমন একটি বযবস্থ্ার প্রনয়ে যেখাণন সকল শ্রবমক একই সমণয় ববরতীণত না
বগণয় পেমায়ক্রণম ববরতী বনণবন;
o কারখানার কযাবিন এবং কারখানায় স্থ্াবপত খাবাণরর েলগুণলাণত সংক্রমে বনয়ন্ত্রণের পদণেপসমূহ (েীবােু মুক্তকরে এবং দূরত্ব
বোয় রাখা) বাস্তবায়ন;
েোেে বযবক্তগত প্রবতরোমূলক সরঞ্জাম সরবরাহ (বপবপই) করা তণব যকবলমাত্র এমন যকানও বপবপই ো কােমকরভাণব সংক্রমে বযহত কণর এবং
সংক্রমে বনয়ন্ত্রণে অনযানয কােমকর বযবস্থ্া (ণেমন নেরদাবর, েীবােু মুক্তকরে এবং দূরত্ব বোয় রাখা)-যক প্রবতস্থ্াবপত না কণর / যসগুণলা পালণন
যকাণনারূপ ববভ্রাবি সৃ বি না কণর;
কারখানার বভতণর যে যকানও বহটিং (উত্তপ্তকরে), বায়ুচলাচল এবং েীতাতপ বনয়বন্ত্রত বযবস্থ্া/এয়ার কবিেবনং (এইচবভএবস) বসণেম ১০০%
ভাগ এিে যমাণে (বায়ু বনষ্কােন বযবস্থ্া) চলণে অেমাৎ অবকাঠাণমার বভতর একই বায়ু পু নরায় প্রবাবহত হণব না তা বনবিত করণত হণব;
ঘিা বহণসণব কাে করা সকল শ্রবমক এবং তাণদরণক পবরচালনার দাবয়ণত্ব বনণয়াবেত সকল সু পারভাইোর এবং মযাণনোরণদর েনয প্রবেেে এবং
বেোমূলক কমমসূবচ চালু করা, এর মণযয অিভুমক্ত োকণব:
o যকাবভে-১৯ ভাইরাস সংক্রমণের যরে, উপসগম এবং স্বাণস্থ্যর উপর এর েবতকারক প্রভাব;
o যকাবভে-১৯ ভাইরাস সংক্রমে প্রবতণরাণযর উপায়;
o গৃ হস্থ্ালী কাে এবং জেবঝুুঁ বক প্রবতণরাণয েীবােু মুক্তকরণের কাণে বনণয়াবেত এবং রাসায়বনক দ্রবয পবরষ্কার ও প্রবক্রয়াোতকরণের
দাবয়ণত্ব বনণয়াবেত কমীণদর েনয বনবদম ি প্রবেেে;
o কারখানার সংক্রমে বনয়ন্ত্রে কমমসূবচর উপাদানসমূহ;
o সংক্রমে বনয়ন্ত্রে কমমসূবচর অযীণন তাণদর বনবদম ি দাবয়ত্বসমূহ;
o স্বেরীণর, বভবেও, এবং/অেবা বলবখত উপকরণের (ণেমন যদয়াল যপাোর এবং তেয সম্ববলত কােম/ বলফণলট)-এর মাযযণম প্রবেেে
যদওয়া যেণত পাণর এবং অবেযই শ্রবমকরা যে ভাষায় (ভাষাসমমূণহ) কো বণল যস ভাষাণতই প্রবেেে পবরচালনা করণত হণব।

কর্ম অভ্যাসাবলী সম্পর্কমত র্িকর্ির্িম শিা সম্বর্লত িতুি এবং সংর্শার্িত কর্ম র্ের্ের িীর্তর্ালাসর্ূ হ
•

কমমণেণত্র একটি ববস্তৃত সংক্রমে বনয়ন্ত্রে কােমক্রম প্রস্তুত এবং তা বাস্তবায়ন করণত হণব;
o মহামারী চলাকালীন সমণয় যপোগত স্বাস্থ্য ও বনরাপত্তা (ওএইচএস) সম্পবকম ত যেসকল বযবস্থ্া গ্রহে করা হণব যসগুণলা সম্পবকম ত
োতীয় বদকবনণদম েনাসমূহ পেমাণলাচনা করণত হণব;
o গেস্বাস্থ্য ববষয়ক বনভম রণোগয বদকবনণদম েনাসমূণহর (েবিউএইচও, োতীয় স্বাস্থ্য ববভাগ, ইতযাবদ) মূল উপাদানগুণলার উপর বভবত্ত কণর
সাণে একটি বলবখত কােমক্রম প্রস্তুত/এবং তা বাস্তবায়ন করণত হণব; এর মণযয অিভুমক্ত োকণব:
▪ ঝুুঁ বক বনরূপে এবং সংক্রমণের সম্ভাবয সকল উত্স সনাক্তকরে;
▪ প্রবতবদণনর যচণকর বভবত্তণত বচবকৎসা ববষণয় নেরদাবরকরে;
▪ লেে প্রদেমনকারী কমীণদর েনয /বচবকৎসা সম্পবকম ত স্থ্ানািরে নীবতমোলোসমূহ;
▪ সংক্রমে বনয়ন্ত্রে এবং সংক্রমেমুক্ত করণের বযবস্থ্া গ্রহে;
▪ প্রবেেে এবং বেোমূলক কমমসূবচর বযবস্থ্া গ্রহে (মযাণনোর, সু পারভাইোর এবং ঘিা বহণসণব কাে করা শ্রবমকণদর েনয);
▪ কােমক্রম ও এর ফলাফল সম্পবকম ত যমৌবলক তেযসমূহ সংরেে;
o সংক্রমে বনয়ন্ত্রে কােমক্রম প্রস্তুত ও তা বাস্তবায়ণন কারখানার শ্রমেবক্ত ও তাণদর প্রবতবনবয ববণেষত যে যকানও যেে ইউবনয়ণনর
উপবস্থ্বত বাস্তবায়ন করণত হণব;
o প্রবতটি কারখানার েনয একেন সংক্রমে বনয়ন্ত্রে কমমকতম া বনণয়াগ করণত হণব;

•
•

•

•

•
•

o বনয়ন্ত্রে কমমসূচী কােমকরভাণব প্রেয়ন করণত কারখানার আকাণরর উপর বনভম র কণর প্রবতটি ববভাগ বা কমমণেণত্র েণেি বড় পবরসণর
একটি সংক্রমে বনয়ন্ত্রে কবমটি জতবর করণত হণব;
o সঠিক তেয সরবরাহ এবং একটি বমেযা বা ববভ্রাবিমূলক তেয েবড়ণয় পড়া যরাণয েনসাযারণের েনয তেয সরবরাণহর লণেয একটি
সবক্রয় কমমপবরকল্পনা চালু করণত হণব;
অসু স্থ্ বযবক্তণদর অসু স্থ্তার েনয সণবতণন েু টি যদওয়ার নীবত চালু করণত হণব;
সণবতণন েু টি যদওয়ার যেণত্র নীবতমালা এমনভাণব প্রবতবিত করণত হণব ো বকনা েু টি কাটাণনার েনয কমীণদর উপর যকান যরণের জবষময বা
োবস্তমূলক কােমক্রমণক প্রবতহত কণর:
o (কণরানা) যটে পবেটিভ এণসণে, লেে যদখা বদণয়ণে, অেবা অসু স্থ্ হণয়ণে যসসব কমীণদর েনয;
o পবরবাণরর অসুস্থ্ (কণরানা আক্রাি) সদসযণদর পবরচেমা করণে যসসব কমীণদর েনয;
o দূবমল কমী, ববণেষত োণদর বয়স ৬০ এর উণবম, যরাগ প্রবতণরায েমতা কম, এবং/ অেবা গভম বতী মবহলা কমীণদর েনয;
o সম্ভাবয যকাবভে -১৯ আক্রাি বযবক্তর (ণেমন, আত্মীয় বা বন্ধুর োরা আক্রাি হণয়ণেন অেবা "ভাইরাল হটস্পট" এ উপবস্থ্ত বেণলন বা
ভ্রমে কণরণেন) সংস্পণেম আসার কারণে যকায়াণরবিণন রণয়ণেন যসসব কমীণদর েনয;
কমীণদরণক বরখাস্ত করা বা তাণদর প্রবত যকাণনারূপ জবষময োড়া কমমণেণত্রর সু রোর ববষণয় তাণদর উণেগ প্রকাণের অবযকার এবং তাণদর
অবনরাপদ কাে প্রতযাখযান করার অবযকারণক স্বীকৃবত বদন, এবং শ্রবমকরা চাইণল যগাপণন এবং/অেবা যবনাণম তাণদর এই যরণনর উণেগ প্রকাে
করার বযবস্থ্া প্রদান করুন;
যকাবভে -১৯ মহামারীর যপ্রবেণত েরুরী আবেমক ও স্বাস্থ্যণসবা কমমসূবচ বাস্তবায়ন করণত এবং যসই সাণে এই যরাণগর পরীো ও বচবকৎসা যপণত
সরকার পবরচাবলত োতীয় সামাবেক বনরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য ববষয়ক সংস্থ্াগুণলাণত কমমণেত্রটি যরবেোর/বনবন্ধ করুন,
o কমীণদর এ োতীয় কােমক্রণম অিভুমক্ত করুন োণত কণর বচবকত্সার েনয যে সকল কমীণদর স্থ্ানািরে করা হণয়ণে তারা প্রণয়ােনীয়
বচবকত্সা এবং সামাবেক সহায়তা যপণত পাণর;
o সরকাবর পদণেপ গ্রহণে যদরী হণল কারখানাটি প্রণয়ােনীয় পরীো ও বচবকত্সার েনয অেম প্রদান করণব তা বনবিত করুন;
গুরুত্বপু েম কাণে বনণয়াবেত কমীরা অসু স্থ্ হণল (কাে চাবলণয় যনওয়ার েনয) কমীণদর মণযয ক্রস যেবনং (এমন একটি যেবনং যেখাণন কমীণদর
একবযক যরণের কাে যেখাণনা হণব)-এর আণয়ােন করুন;
সংক্রমণের হার বৃ বির ফণল েবদ পরবতীণত কাে চাবলণয় বনণত ববঘ্ন ঘণট তণব বনণনাক্ত ববষয়গুণলা বনবিত করণত কারখানাটি সু েৃঙ্খলভাণব
বণন্ধর েনয একটি পবরকল্পনা জতবর করুন;
o বনরাপণদ উত্পাদন কােমক্রম বন্ধ কণর যদয়া;
o ববণদেী বংণোদ্ভূত অবভবাসী কমীসহ আক্রাি সকল কমীণদরণক োতীয় েরুবর স্বাস্থ্য ও সমােকলযাে কমমসূবচণত তাবলকাভুক্ত করুন;
(অেবা ববণদেী অবভবাসী কমীরা েবদ এই োতীয় কমমসূবচর েনয অণোগয হয় যসণেণত্র তাণদর েনয একই যরণের অনয যকান
সহণোগীতা)।
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