
কোভিড-19 এর ডেটা ড্যাশবোর্ড 
CPS-এর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টারা তিনটি উপায় চিহ্নিত 
করেছেন, CPS এগুলো স্কুল খোলা নিরাপদ কিনা 
তা নির্ধারণ করতে ব্যবহার করেছে: প্রতিদিনের নতুন 
সংক্রমণ, পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভের হার এবং বর্জ্য 
পানি/জলে কোভিড-19 এর স্তর। CPS ওয়েবসাইটের 
প্রধান পৃষ্ঠা থেকে লিঙ্ক করা ডেটা ড্যাশবোর্ডে 
সর্বশেষ তথ্য দেখুন।
 

কোভিড-19 পরীক্ষা 
কেমব্রিজ সিটি ও কেমব্রিজ জন স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে 
সহযোগীতা করে, CPS একটি সুসংহত টেস্টিং সিস্টেম 
প্রতিষ্ঠা করেছে:

• দুই সপ্তাহ পর্যন্ত CPS বিল্ডিংয়ের 
সমস্ত কর্মীদের জন্য বিনামূল্যের পরীক্ষা, 
ঐচ্ছিক 

• CPS বিল্ডিংয়ের যে সকল শিক্ষার্থী ও 
কর্মীদের উপসর্গ দেখা দিয়েছে তাদের জন্য 
পরীক্ষা

• প্রতিটি স্কুলের জন্য অতিরিক্ত স্বাস্থ্য 
সহায়তা 

স্কুল/ক্লাসরুম সেটআপ 
CPS সামাজিক দূরত্ব এবং ঘন ঘন হাত ধোয়ার জন্য বিল্ডিং 
এবং শ্রেণিকক্ষগুলি সেটআপ করেছে:

• ক্লাসরুমে 10 থেকে 12 জন শিক্ষার্থী সহ ডেস্ক 
এবং টেবিলগুলির মধ্যে 6 ফুট দূরত্ব  

• সিঙ্ক বা সিঙ্ক না থাকলে অতিরিক্ত স্যানিটাইজার  
সাধারণ স্থান ও ক্লাসরুমে অতিরিক্ত সিঙ্ক 
লাগানো হয়েছে

• যেখানে যাতায়াত বেশি সেখানে ভাইরাস শিল্ড 
লাগানো হয়েছে

• উপসর্গ থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিটি বিল্ডিংয়ে 
“সুস্থ হওয়ার” কক্ষ আছে    

বায়ুর গুণমান 
CPS বায়ু চলাচল ব্যবস্থার মান পর্যালোচনা করেছে ও 
উন্নত করেছে:

• সেন্ট্রাল ভেন্টিলেশন ও ফিল্টারেশন সিস্টেমের 
উন্নতি

• কম বায়ু চলাচল করে এমন স্থানে হাই এফিসিয়েন্সি 
পার্টিকুলেট এয়ার (HEPA) “এয়ার স্ক্রাবার”

• শিক্ষার্থী ও কর্মীদের জন্য ব্যবহার করা হবে এমন 
যে কোনো কক্ষে প্রতি 4 এয়ার চেঞ্জেস পার 
আওয়ারের (4ACH) ন্যূনতম মানক স্থির করতে 
ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে 
পরামর্শ করা

• জানালা পুরো ব্যবহারের জন্য জানালা সারাই ও 
পরিবর্তন এবং তাজা বাতাস ছড়ানোর জন্য বক্স 
ফেনা কেনা 

মাস্ক, ফেস শিল্ড, গ্লাভস 
CPS প্রচুর পরিমাণে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক 
সরঞ্জামের অর্ডার দিয়েছে।

• CPS 230,000 মাস্ক; 3,000 বাচ্চাদের 
2,000 প্রাপ্তবয়স্কদের ফেস শিল্ড; 
1,000,000 জোড়া গ্লাভসের অর্ডার দিয়েছে 
এবং যাদের গগলস বা কভারল লাগবে তাদের জন্যেও 
অর্ডার দিয়েছে

• কর্মী ও শিক্ষার্থীরা চাইলে মাস্ক ব্যবহার করতে 
পারেন 

পরিষ্কার করা 
CPS তার পরিষ্কার করা ও জীবাণু নাশ করার রুটিন 
আরো শক্তিশালী করেছে

• দৈনিক পরিষ্কার ও স্যানিটাইজ করার জন্য 
অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে

• বিল্ডিং জীবাণু নাশ করার জন্য 
ইলেক্ট্রোস্ট্যাস্টিক স্প্রেয়ার কেনা হয়েছে

• প্রতিটি ক্লাসরুমের জন্য পরিষ্কার করা ও জীবাণু 
নাশের সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে

CPS নিরাপদে স্কুলে ক্লাস 
জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে!

নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ



দৈনিক হেলথ চেকলিস্ট
CPS একটি অনলাইন দৈনিক হেলথ চেকলিস্টতৈরি 
করেছে, যা শিক্ষার্থী ও কর্মীদেরকে কোনো বিল্ডিংয়ে 
কাজ, স্কুল বা অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য প্রবেশ করার 
অবশ্যই পর্যালোচনা করতে হবে। অথবা ছাপানো 
সংস্করণ “আমার কী করা উচিত? দৈনিক হেলথ চেকলিস্ট 
ও বিভিন্ন কোভিড পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া।”

আরো বিস্তারিত বিবরণ CPS ওয়েবসাইট এবং স্বাস্থ্য, 
নিরাপত্তা ও বিল্ডিংয়ের বিধিতে দেয়া আছে।
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বক্স: বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা
CPS ভাগ্যবান যে বিশ্বমানের বৈজ্ঞানিক ও 
চিকিত্সা বিশেষজ্ঞরা CPS উপদেষ্টা হিসাবে কাজ 
করেছে এবং CPS স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও বিল্ডিংয়ের 
বিধি তৈরি করেছে। 

• Bradley Bernstein, MD, PhD, 
ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হসপিটাল, ব্রড 
ইনস্টিটিউট এবং CPS পেরেন্ট

• Jill Crittenden, PhD, MIT; সহ-
সভাপতি, কোভিড-19 কেমব্রিজ বিশেষজ্ঞ 
উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য, N95Decon.
org এবং CPS পেরেন্ট

• Lisa Dobberteen MD, FAAP, 
স্কুল স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য প্রোগ্রাম, 
কেমব্রিজ জনস্বাস্থ্য বিভাগ

• Helen Jenkins, PhD, BU স্কুল অফ 
পাবলিক হেলথ এবং CPS পেরেন্ট

• Jamie Lichtenstein, PhD, এমেরসন 
কলেজ এবং CPS পেরেন্ট

• Keith Marzilli Ericson, PhD, BU 
কোয়েস্ট্রম স্কুল অফ বিজনেস এবং CPS 
পেরেন্ট

• Tracy Rose-Tynes, MS, RN, স্কুল 
স্বাস্থ্য পরিষেবা, কেমব্রিজ জনস্বাস্থ্য 
বিভাগ


