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বয্ি�গত কিমউিনিট �মণ ও েহাম িভিজট �িগতকরণ

িপপল উইথ েডেভলপেম�াল িডসএিবিলিটস অিফস (Office for People With Developmental Disabilities)
এত�ারা OPWDD চািলত বা সািটর্ফােয়ড আবািসক �ানগিলর সকল পিরেষবা �দানকারীেদর িনেদর্ শ িদে� েয
এই কমর্সূিচর অ�গর্ত সকল আবািসেকর ে�ে� সব কিমউিনিট �মণ ও েহাম িভিজট সামিয়কভােব �িগত
রাখেত হেব, এিট 25 মাচর্, 2020 িবকাল 5টা েথেক কাযর্করী হেব।
রাজয্পাল কুেয়ােমা-র িনউ ইয়কর্ ে�ট অন PAUSE উেদয্াগ অনুসাের, COVID-19-এর িব�ার আটকােত সাহযয্
করার জনয্ এই পদে�প �েয়াজনীয়। কিমউিনিট �মণ, িবেশষত েহাম িভিজট, মানুেষর জীবেনর একিট গর�পূণর্
অংশ। দুভর্াগয্বশত, কিমউিনিটেত �মণ ও েহাম িভিজট দুইে�ে�ই COVID-19-এর সং�েশর্ আসার ঝুঁ িক থােক,
শধুমা� েসই বয্ি� বা তার পিরবােরর সদসয্েদর ে�ে� নয়, েসই বয্ি� িফের আসার পের েসই �ােনর অনয্ানয্
আবািসক ও কমর্চারীেদর ে�ে�ও।
পিরেষবা �দানকারীেদর েথেক �তয্াশা করা হে� েয তারা েলাকজনেদর এই বয্াপাের উৎসাহ েদেবন েয তারা
েযন তােদর ি�য়জনেদর সে� যথাস�ব ভাচুর্ য়ািল কথা বেলন (েযমন িভিডও কনফাের�, েটিলেফান ইতয্ািদর
মাধয্েম) এবং এই সমেয় �েয়াজনীয় অিতির� মানিসক ও ি�িনকাল সাহাযয্ �দান করেবন।
েয বয্ি�রা তােদর আবািসক �ােন িফের আসেছন
এই িনেদর্ শ বা�বািয়ত হওয়ার সমেয় েয বয্ি� েহাম িভিজেট িছেলন এবং আবািসক �ােন িফরেত চান, তােদর
তা করার অনুমিত িদেত হেব। েসই বয্ি�েদর COVID-19 স�িকর্ ত উপসগর্ আেছ িকনা তা পরী�া করেত
হেব ও তােদর েদেহর তাপমা�া মাপেত হেব। অনু�হ কের মেন রাখুন েয এই িনেদর্ শ বা�বািয়ত হওয়ার পের
েয সকল বয্ি� আবািসক �ােন িফরেছন, তােদরেক েসই েসিটং-এই েচা� িদন অবিধ সতকর্ তামূলক
েকায়ারা�াইন (পৃথকীকরন)-এ থাকেত হেত পাের, এিট কিমউিনিটেত তারা কতটা সং�েশর্ এেসেছন, তার
ওপের িনভর্ র করেব। িফের আসা েকােনা বয্ি�েক সতকর্ তামূলক েকায়ারা�াইেন রাখা হেব িকনা, �ানীয় �া�য্
িবভােগর সে� আেলাচনা কের েসই িস�া� িনেত হেব।
কিমউিনিটেত �মেণর ে�ে� িনেষধা�া
আবািসক �ােন পিরেষবা �দানকারীেদরও অিবলে� কিমউিনিটেত �মেণর বয্াপাের যুি�যু� িনেষধা�া জাির
করেত হেব, এমনিক েযে�ে� এইধরেনর �মণ েকােনা বয্ি�র যেত্নর পিরক�নায় িবেশষ কের বলা আেছ,
েসে�ে�ও। সাধারণভােব, যখন স�ব হেব তখনই, িবক� উপােয় কিমউিনিটেত �মণ সং�া� সকল ল�য্ ও

পিরেষবা স�� করেত হেব। িক�, পিরেষবা �দানকারীর িবচারবুি� অনুসাের, েসই বয্ি�রা কম ঝুঁ িকস��
কিমউিনিট �মেণ অংশ েনওয়ার জনয্ বাস�ান েথেক েবেরােত পােরন, েযমন বাইের বসা বা হাঁটেত েবেরােনা।
বাস�ােনর বাইের থাকার সমেয় বয্ি�েদর সামািজক দূর� বজায় রাখেত হেব ও কিমউিনিটেত থাকার সমেয়
মানুেষর িভড় এিড়েয় চলেত হেব। বািড়র বাইের েয সময় কাটােনা হেব, তা েযন NYS DOH-এ বেল েদওয়া
সতকর্ তামূলক পদে�পগিলর সে� স�িত েরেখ হয়:
https://opwdd.ny.gov/sites/default/files/documents/3.18.2020%20DOH_COVID19_OutdoorGuidance.
pdf
েহাম িভিজট বা বািড়েত যাওয়ার ে�ে� িনেষধা�া:
যিদ েকােনা বয্ি� ও তার পিরবার মেন কেরন েয দীঘর্-েময়াদী েহাম িভিজট যথাযথ হেব, তাহেল েসরকম
বিধর্ত িভিজট স�ে� উৎসািহত করেত হেব। পিরবারগিলেক অবশয্ই মেন করােত হেব েয, বয্ি�র বাস�ােন
েফরার বয্পাের িনেষধা�া যিদও সামিয়ক বেলই �তয্াশা করা হে�, এই িনেষধা�া ওঠার িনিদর্ � তািরখ এখনই
আমরা িনি�ত কের জানােত পারিছ না। বািড়েত ি�য়জনেদর �েয়াজন েমটােনার জনয্ পিরবারগিল েয ��ত
তা িনি�ত করার জনয্ পিরেষবা �দানকারীেদর যথাসাধয্ েচ�া করেত হেব, এিটও িনি�ত করেত হেব েয
দীঘর্ সমেয়র জনয্ েযন পযর্া� ওষুেধর েজাগান থােক।
যিদ OPWDD সািটর্ফােয়ড বা চািলত েকােনা আবািসক �ােন থাকা বয্ি� এইধরেনর দীঘর্কালীন েহাম িভিজেট
যু� হন, তাহেল েসই �ােনর বাইের কাটােনা সময় েথরািপউিটক ছু িট িহসােব গণয্ করা হেব ও বতর্ মান
চু ি�র(ওেয়ভার) িনয়ম অনুসাের তার জনয্ পার�িমক েদওয়া হেব।
OPWDD জােন েয সামিয়কভােব আবািসক পিরেষবা হারােনা বা বয্ি�র কিমউিনিট �মেণর অিধকােরর ওপের
িনেষধা�া, েসই বয্ি� ও তার পিরবােরর জনয্ খুবই কিঠন ও ক�সাধয্ বয্াপার। সকল বয্ি�, পিরবার ও
কম�েদর �া�য্ ও সুর�া িনি�ত করাই OPWDD-এর ল�য্। যত তাড়াতািড় স�ব এই বাধািনেষধগিল তু েল
েনওয়া হেব।
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