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NYC-এর COVID-19 পরীক্ষার সপুষাররশগুলি সম্পর ক্ে  রির�ষাগ্রকে ষারের জি্য রথ্য

পরীক্ষা ্রষা: রিরষাপরে পিুরষা� খ�ষািষার উপষা�
COVID-19 থেকে আমাকের পররবার, বন্ধু -বান্ব, সহেম্মী এবং সম্প্রোয়গুলিকে সধুরক্ষিত রাখকত আমাকের প্রকতযেেকে 
অবশযেই রিকের ভূরমো পািি েরকত হকব। শারমীররে েূরত্ব, মধুকখর আবরণ এবং অিযোিযে প্ররতকরাকের সরঞ্াম বযেবহাকরর েিযে 
রবেযেমাি রিকে্শশোর পররপূরে হহকসকব শহর িতধু ি COVID-19 পরমীষিার সধুপাররশগুলি োরর েকরকে।

শহর সকল নিউ ইয়ক্ক  বাসীদের পর্কায়ক্রদে পরীক্া করার সপুানরশ কদর, এবং তাদের পরীক্ার ফ্রিদকাদয়ন্সি 
নির্ক র করদব তাদের কাদের ধরি এবং অি্াি্ ঝঁুনকর কারণগুললর উপর, রনেও তাদের ককািও উপসর্ক কেখা িা 
নেদয় থাদক বা কেদি শুদি তারা COVID-19-এ আক্রান্ত ব্ফ্তির সাদথ ঘনিষ্ঠ করারাদরার িা কদর থাদকি। সহকে্কী, 
ক্াদয়ন্ট বা েিসাধারদণর সাদথ সশরীদর করারাদরার হওয়া কে্কচারীদের প্রতত োদস একবার বা তাদের প্রোিকারী 
বা নিদয়ারকত্ক ার পরােশ্ক অিরুায়ী পরীক্া করা উতচত। 

সেি রিউ ইয়ে্বাসমীকের COVID-19-এর রবস্ার প্ররতকরাে েরার েিযে সাবোিতা অবিম্বি েরা উহিত, এগুলি সহ:

•   েম্কষিত্রে এবং প্রোকশযে শারমীররে েূরকত্বর সধুপাররশগুলি (েমপকষি 6 ফধু ট েূকর োো) অিধুসরণ েরা  

•    েম্স্থকি প্রকবশ েরার আকে দেরিে স্াস্থযে র্রিি েরার অিধুবত্মী হওয়া এবং অসধুস্থ হকি বা সম্প্ররত COVID-19 এর 
সংস্পকশ্ একস োেকি বাহিকত োো

•   েম্কষিত্রে এবং প্রোকশযে মধুকখর আবরণ পররোি েরা  

•   রিয়রমতভাকব হাত থোয়া বা হ্ান্ড সযোরিটাইোর বযেবহার েরা

•    েন্যোক্ট ট্রেক্সকে অংশগ্রহণ েরা যরে তারা অেবা এমি থেউ যাকের সাকে তারা রিেট সংস্পকশ্ একসহেকিি, রতরি 
COVID-19 এর পরমীষিায় ইরতবািে ফি িাভ েকরি

এই িক্েক্ট COVID-19 পরমীষিার সধুপাররশগুলি সম্পরে্ত প্রকনের উত্তর প্রোি েকর। আপিার থয থোিও অরতররক্ত প্রনে সহ 
212-268-4319-এ "NYC Test & Trace Corps" (রিউ ইয়ে্ শহকরর পরমীষিা এবং সিাক্তেরণ েপ্স)-থে েি েরুি।

এই তথ্ তচনকৎসােলূক বা আইনি পরােশ্ক প্রোি কদর িা। সেস্ত তথ্ ককবলোত্র সাধারণ তথ্েলূক উদদেদশ্র েি্।

Bengali

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-testing-recommendations.pdf
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1   পেশাগত নিরােত্া ও স্াস্থ্য প্রশাসি (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) এবং নিউ ইয়র্ক  পটেটের শ্রম নবভাগ (Department 
of Labor, DOL), নিউ ইয়র্ক  োবলির রম্কচারী সরুক্া এবং স্াস্থ্য বুথ্যটরা (Public Employee Safety and Health Bureau) শ্রনমরটের COVID-19-
এর সংস্পশ্ক পেটর রক্া ররার জিথ্য নিটয়াগরত্ক াটের উেযকু্ত েেটক্ে গ্রহণ ররা প্রটয়াজিীয় রটর, যার মট্থ্য েরীক্া ররা অন্তভু্ক ক্ত হটত োটর। এছাড়াও, 
নিটয়াগরত্ক াটের অবশথ্যই শারীনরর েূরত্ব বজায় রাখা, মুটখর আবরণ বথ্যবহার ররা এবং েনরষ্ার ররার পপ্রাটোরি সহ নিউ ইয়র্ক  রাটজথ্যর েিুরায় পখািার 
প্রটয়াজিীয়তাগুলি পমটি চিটত হটব। েিুরায় পখািা সম্পটর্ক  নরছু প্রায়শ নজজ্াসসত প্রটনের উত্র এখাটি োওয়া যাটব nyc.gov/assets/doh/downloads/
pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf।

 COVID-19
 TEST পরীক্ষা ্রষারিষা

1  আমষার ্মকেচষারীরের ্�ি পরীক্ষা ্রষা উতচর?
    শহর সরি নিউ ইয়র্ক বাসীটের েরীক্া ররার সেুানরশ রটর, যনেও তাটের পরািও উেসগ্ক পেখা িা নেটয় োটর বা 

তারা COVID-19-এ আক্ান্ত বথ্যসক্তর ঘনিষ্ট পযাগাটযাটগ িা এটস োটরি। উেসগ্কযকু্ত (পযমি রাশশ, জ্বর, শ্াসরষ্ট 
হওয়া এবং স্াে বা গন্ধ িা োওয়া) বথ্যসক্তটের অনবিটবে েরীক্া ররা উচচত এবং নিরােটে বাচড়র অিথ্যটের পেটর 
েেৃর হওয়া উচচত (তাটের েরীক্ার ফিাফটির জিথ্য অটেক্া ররার সময় সহ)। রম্কটক্ত্রে বা অিথ্যোয় অিথ্যটের 
সাটে ঘি ঘি পযাগাটযাগ হওয়ার ফটি নরছু মািুটের েয্কায়ক্টম েরীক্া ররা উচচত। অনতনরক্ত তটেথ্যর জিথ্য অিুগ্রহ 
রটর COVID-19 েরীক্ার সেুানরশগুলি েয্কাটিাচিা ররুি।

2  শহর র্ পযকেষা�ক্ররম্ পরীক্ষার সপুষাররশ ্ররে িষা খসটের প্রর�ষাজিী�রষা রষা�রে? 
  COVID-19 েরীক্ার সেুানরশগুলি নিটে্ক শিা প্রোি রটর। এগুলি বা্থ্যতামূির িয়। নিউ ইয়র্ক  পটেে দ্ারা 

নিটয়াগরত্ক াটের সরি রম্কীটের জিথ্য দেনির স্াস্থ্য ন্রিনিং ররা প্রটয়াজিীয়। সেুানরশ ররা হটিও, েরীক্া ররা 
প্রটয়াজিীয় িয় (নিউ ইয়র্ক  পটেটের আটেটশর অ্ীটি োরা রটয়রসে নবযকু্ত শশল্পটক্রে বথ্যতীত, পযমি িাসস্কং 
পহামগুলি)।1   

3    যরে আমষার ে্যেসষা এ্টে পরীক্ষার সপুষাররশ েষা প্রর�ষাজিী�রষা েষাধ্যরষামিূ্ ্রর, খসটে র্ স্ি 
্মকেচষারীর জি্য এ্ই হও�ষা উতচর?

  আেনি রাটজর ্টম্কর উের নভনত্ রটর নবনভন্ন েরীক্ার সেুানরশ বা প্রটয়াজিীয়তা নি ্্কানরত ররটত োটরি (পযমি 
নিয়নমতভাটব জিসা্ারটণর সাটে রটোেরেি রটর এমি রম্কচারীটের জিথ্য এবং যারা তা রটরি িা তাটের জিথ্য 
নভন্ন েরীক্ার সেুানরশ ররা)। বয়স, বণ্ক বা জানত, জাতীয় উৎস, প্রনতবন্ধীতা, স্াটস্থ্যর চস্নত, লিঙ্গ, লিঙ্গ েনরচয়, 
পযৌি অনভমুখ, ্ম্ক বা অিথ্যািথ্য সরুসক্ত পশ্রণীগুলির উের নভনত্ রটর নবনভন্ন িীনত রাখা অবব্।

4   আরম ্ীভষারে টসদ্ষান্ত খিে খয আমষার ে্যেসষার�র জি্য উপযকু্ত পরীক্ষার টরির্ষার�ন্সি ্ী?
  েরীক্ার সরিটরাটয়ন্সি সংক্ান্ত সেুানরশগুলি বথ্যবসা অিুযায়ী নভন্ন হটব। নিনে্ক ষ্ট েরীক্ার বথ্যব্াটির সেুানরশ বা 

প্রটয়াজটির নবেটয় সসদ্ান্ত পিওয়ার পক্ত্রে, অটিথ্যর (সহরম্কী, ক্াটয়ন্ট, েশ্কিাে্কী) সাটে সশরীটর পযাগাটযাটগর 
েনরমাণ এবং সরিটরাটয়ন্সি, রম্কটক্ত্রের পসসেং (বচহরঙ্গি, অভথ্যন্তরীণ, আবদ্ স্াি) এবং অিথ্যািথ্য প্রনতটরা্ 
বথ্যবস্াগুলি বাস্তবায়টির ক্মতা নবটবচিা ররুি, পযমি সরি বথ্যসক্তটের অিথ্যটের পেটর অন্তত 6 ফুে েূটর োরা। 
সম্ভব হটি এরজি চচনরৎসামূির েরামশ্কোতার সাটে েরামশ্ক ররুি।   

খ্ষাতভ
ড পরীক্ষা

http://nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
http://nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-testing-recommendations.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-testing-recommendations.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-symptom-screening-businesses.pdf
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5   যরে খ্ষািও ্মকেী আরগ COVID-19-এ আক্রষান্ত হর� থষার্ি, রষাহরি র্ রষারের এ�িও পযকেষা�ক্ররম 
পরীক্ষা ্রষা উতচর?

  পয বথ্যসক্তটের আটগ COVID-19 এর জিথ্য ইনতবাচর েরীক্া ররা হটয়চছি, তাটের পক্ত্রে, প্রেম উেসগ্ক হওয়ার 
তানরখ (বা তাটের পরািও উেসগ্ক িা োরটি প্রেম ইনতবাচর েরীক্ার ফিাফটির তানরখ) পেটর 90 নেি েয্কন্ত 
েরীক্া ররার েরামশ্ক পেওয়া হয় িা। এর রারণ হি, সংক্মটণর ের পবশ রটয়র সপ্াহ বা এমি নর রটয়র মাস 
েয্কন্ত মািুে ইনতবাচর চহটসটব েরীসক্ত হটত োটরি, তারা সংক্ামর িা হটিও। এই 90 নেটির সময়রাটি েরীক্া 
ররার ফটি অরারটণ রম্কীটের রাজ পেটর বাে পেওয়া হটত োটর।     

  তটব, যনে পরউ COVID-19 পেটর পসটর উটেটছি এবং তার িতুি উেসগ্ক পেখা পেয়, পসই পক্ত্রে অনতনরক্ত েরীক্ার 
প্রটয়াজি হটত োটর নরিা, পস সম্পটর্ক  তাটের স্াস্থ্য পসবা প্রোিরারীর সাটে েরামশ্ক ররার সেুানরশ ররা হয়।

6    এ্জি ্মকেচষারীর যরে COVID-19 অ্যষান্টিেরড পরীক্ষা� ইতরেষাচ্ ফি িষাভ হ� রষাহরি র্ রষারের 
পযকেষা�ক্ররম পরীক্ষা ্রষারর হরে? 

  হাাঁ। এই মুহুটত্ক , পরউ বত্ক মাটি অসসু্ বা সংক্ানমত হটয়টছি নরিা তা সিাক্ত ররটত COVID-19-এর অথ্যান্ন্টবচি 
েরীক্া বথ্যবহার ররা যাটব িা। এছাড়াও, এসে এখিও জািা যায়নি পয ইনতবাচর অথ্যান্ন্টবচি েরীক্ার অে্ক এই 
নরিা পয পরউ েিুরায় COVID-19-এ আক্ান্ত হওয়া পেটর সরুসক্ত। রাটরা রাজ ররা উচচত নরিা এবং েরীক্া 
ররা উচচত নরিা, পসই সসদ্ান্ত পিওয়ার জিথ্য অথ্যান্ন্টবচি েরীক্াগুলি বথ্যবহার ররা উচচত িয়।   

7   যরে এ্জি ্মকেী পরীক্ষা ্ররর অস্ী্ষার ্ররি, রষাহরি আমষার ্ী ্রষা উতচর?
  এরজি নিটয়াগরত্ক া পসই সরি বথ্যসক্তটের রম্কস্ি পেটর বাে নেটত োটরি যারা রাজথ্য দ্ারা আটেশরৃত ন্রিনিং 

েদ্নত বা নিটয়াগরত্ক া দ্ারা বা্থ্যতামূির েরীক্ার মট্থ্য নেটয় পযটত অস্ীরার রটরি। যনে পরািও রম্কীর এমি 
পরািও চচনরৎসাগত সমসথ্যা বা অক্মতা োটর যা েয্কায়ক্নমরভাটব েরীক্ায় বা্া পেয়, নিটয়াগরত্ক াটের 
পেলিরনমউসেং এর মটতা এরসে যসুক্তসঙ্গত নবরল্প খুাঁজটত পসই রম্কীর সাটে রাজ ররা উচচত। ন্রিনিংটয়র 
েদ্নতগুলি অবশথ্যই এমি ভাটব প্রটয়াগ ররটত হটব, যাটত তা দবেমথ্যমূির িা হয়।

8   আমষার ্মকেচষারীরষা খ্ষাথষা� পরীক্ষা ্রষারর পষাররেি? 
  পমাবাইি পেশটেং সাইেগুলি সহ, শহর জটুড় শত শত েরীক্ার অবস্াি রটয়টছ।  

এরসে েরীক্ার সাইে খুাঁজটত, nyc.gov/covidtest-এ শহটরর েরীক্ার সন্ধািরারী পেখিু। অটির সাইে 
নিখরচায়, ওয়ার-আে েরীক্ার বথ্যবস্া প্রোি রটর এবং অটেক্া ররার সময় স্ল্প হয়। এর মট্থ্য সমস্ত NYC 
পহিে + হাসোতাি (H+H) সাইেগুলি অন্তভু্ক ক্ত রটয়টছ। এছাড়াও, মািুে অথ্যােটয়ন্টটমটন্টর মা্থ্যটম NYC স্াস্থ্য 
ও মািসসর স্াস্থ্যনবন্ েপ্র (স্াস্থ্য নবভাগ)-এর COVID-19 এক্সত্প্রস সাইেগুলিটত েরীক্া ররটত োরটবি। 
অনভবাসি চস্নত বা অে্ক প্রোটির ক্মতা নিন্ব্কটশটে মািুে স্াস্থ্য নবভাগ এবং H+H েরীক্ার সাইেগুলিটত েরীক্া 
ররটত োরটবি (তটব যনে তাটের রাটছ বীমা রাি্ক  এবং ID (েনরচয়েরে) োটর, তাহটি পসসে নিটয় আসা উচচৎ)।

9   ্ মকেীরষা ্ীভষারে রষারের পরীক্ষার ফিষাফি পষারেি? 
 েরীক্ার ফিাফি েরীক্া প্রোিরারী বা তার িথ্যাব েনরটেবার দ্ারা রম্কচারীটের সাটে পশয়ার ররা হটব। 

http://nyc.gov/covidtest
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-rapid-testing.page
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  পরীক্ষা ্রষারিষার জি্য অথকে  প্রেষাি ্রষা

1    আরম ্ীভষারে আমষার খ্ষাম্পষারির স্ষাস্্য পরর্ল্পিষার্ COVID-19 পরীক্ষার জি্য ক্তরপরূণ 
খেও�ষার জি্য রষাজী ্রষারর পষারর? 

    শহর নিটয়াগরত্ক াটের COVID-19 েরীক্ার জিথ্য অে্ক প্রোটির পক্ত্রে তাটের নবমারারীটের সাটে সরাসনর রাজ 
ররটত উৎসাচহত রটর। নিটয়াগরত্ক ারা তাটের নিটয়াগরত্ক ার দ্ারা স্পিসর ররা েনররল্পিাগুলি COVID-19 
েরীক্ার সেুানরশগুলির নেটর েনরচালিত ররটত োটরি। যনে আেিার নবমারারী রম্কীটের মট্থ্য সংক্মণ ন্রিি 
ররার েরীক্া রভার িা রটর, তাহটি আেিার উচচৎ শহর জটুড় নিখরচায় েরীক্ার সনুব্া প্রোি ররা শত শত 
সাইেগুলির এরসেটত েরীক্া ররার জিথ্য তাটের উৎসাচহত ররা। nyc.gov/covidtest-এ শহটরর েরীক্ার 
সন্ধািরারী পেখিু। 

2    আমষার সংস্ষার স্ষাস্্য পরর্ল্পিষা পরীক্ষার �রচ েহি ্ররে িষা। শহর র্ �ররচর ক্তরপরূরণর জি্য 
রহরেি প্রেষাি ্ররে?

  বত্ক মাটি নবমার চস্নত নিন্ব্কটশটে, শহর সরি মািুেটর শত শত েরীক্ার সাইটে নিখরচায় েরীক্ার সনুব্া 
প্রোি ররটছ। এমিনর এই েরীক্ার সনুব্া NYC-এর বাইটর বসবাস ররা মািুটের জিথ্যও উেিব্ধ। স্-নবমারৃত 
নিটয়াগরত্ক াটের এই েরীক্ার সাইেগুলি নবি ররটত োটর যনে তাটের রম্কীরা নিটজর নবমা রাি্ক  এবং ID 
উেস্ােি রটরি, নরন্তু েরীক্ার সাইেগুলি পরািও পরাটে বা চিিান্টিবি প্রটয়াগ ররটব িা এবং যাটের নবমা 
পিই এমি রাউটর নফনরটয় পেটব িা। আেিার রাছারাচছ এরসে েরীক্ার সাইে খুাঁজটত, nyc.gov/covidtest এ 
শহটরর েরীক্ার সন্ধািরারী পেখিু।

 
  পরীক্ষার ধরিগুলি

1  ্ী ধররির খরষাগরিণকে�্ষারী পরীক্ষা উপিব্ধ? 
    এরসে COVID-19 পরাগনিণ্কয়রারী েরীক্া, িার বা গিায় এরসে পসায়াব (েীঘ্ক নরউ-সেটের অিুরূে) ঢুনরটয় 

অেবা িািা (েতুু) সংগ্রহ রটর ররা হয়। নরছু েরীক্া স্াস্থ্য পসবা প্রোিরারীর রায্কািটয় ররা পযটত োটর, 
পযগুলিটর অথ্যান্ন্টটজি বা েটয়ন্ট-অফ পরয়ার (point-of-care, POC) েরীক্া বিা হয়। POC েরীক্ার জিথ্য 
এরসে নিসচিতররটণর েরীক্ার প্রটয়াজি হটত োটর। COVID-19 েরীক্ার ্রি এবং েরীক্ার ফিাফিগুলির 
অে্ক সম্পটর্ক  তটেথ্যর জিথ্য, "COVID-19 Testing: Frequently Asked Questions" (COVID-19 েরীক্া: 
প্রায়শই নজজ্াসসত প্রনেসমূহ) পেখিু। উেিব্ধ েরীক্াগুলি সম্পটর্ক  তটেথ্যর জিথ্য, অিুগ্রহ রটর COVID-19 েরীক্ার 
নবরল্পগুলির অনতনরক্তভাটব সংযকু্ত অংশ পেখিু।

2    আরম যরে ্মকেস্রি অি-সষাইে পরীক্ষা ্রষারিষার সরুযষাগ প্রেষাি ্ররর চষাই রষাহরি টসটে র্ রষা 
সমথকেি ্ররে? খস র্ আমষার ে্য� েহি ্ররর সহষা�রষা ্ররে?

  শহটর H+H অবস্াটি এবং স্াস্থ্য নবভাটগর নক্নিরগুলিটত, এবং তার সাটে পমাবাইি সাইেগুলিটত সনুব্াজির 
এবং নিখরচায় েরীক্ার সাইে রটয়টছ। আেনি nyc.gov/covidtest-এ পরািও অবস্াি অিুসন্ধাি ররটত োটরি। 
এমি েনরটেবা রটয়টছ যা রম্কটক্ত্রে রম্কচারীটের েরীক্া ররটব। নরছু েনরটেবার তালিরার জিথ্য, অিুগ্রহ রটর 
COVID-19 েরীক্ার নবরল্পগুলির অনতনরক্তভাটব সংযকু্ত অংশ পেখিু। বত্ক মাটি এই েনরটেবাগুলির জিথ্য শহর 
আসে্কর সহায়তা প্রোি ররটছ িা।

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-testing-recommendations.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-testing-recommendations.pdf
http://nyc.gov/covidtest
http://nyc.gov/covidtest
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-testing-faq.pdf
http://nyc.gov/covidtest
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3    আরম র্ ্মকেচষারীরের েষাতিরর পরীক্ষা ্রষারিষার সরুেধষা প্রেষাি ্ররর পষারর? শহর র্ আমষার ে্য� 
েহি ্ররর সহষা�রষা ্ররে?

  বত্ক মাটি, খােথ্য ও ওেু্  প্রশাসি (Food and Drug Administration, FDA) দ্ারা অিুটমানেত এমি পরািও 
COVID-19 েরীক্া পিই যা বাচড়টত ররা পযটত োটর। তটব, FDA দ্ারা অিুটমানেত িমুিা সংগ্রটহর নরে রটয়টছ, 
যার অে্ক িমুিা (পসায়াব বা িািা) বাচড়টত এরজি বথ্যসক্ত দ্ারা সংগ্রহ ররা হয় এবং প্রটসসসংটয়র জিথ্য এরসে 
েরীক্াগাটর োোটিা হয়। এছাড়াও, নরেগুলি পরন্দীয়ভাটব নিটয়াগরত্ক া দ্ারা নবতরণ ররা পযটত োটর এবং 
িমুিাগুলি রম্কটক্ত্রে বা বাচড়টত সংগহৃীত হটত োটর। বাচড়টত েরীক্ার নবরল্পগুলি সম্পটর্ক  তটেথ্যর জিথ্য, অিুগ্রহ 
রটর COVID-19 েরীক্ার নবরল্পগুলির অনতনরক্তভাটব সংযকু্ত অংশ পেখিু। বত্ক মাটি শহর এই ্রটির েরীক্ার 
জিথ্য আসে্কর সহায়তা প্রোি ররটছ িা।

  পরীক্ষার পরর ্ী ঘরে

1  এ্জি ্মকেচষারী যরে ইতরেষাচ্ পরীক্ষার ফি িষাভ ্রর, রষাহরি ্ী হরে?
    COVID-19 এর েরীক্ায় যারা ইনতবাচর ফি িাভ রটরি তাটের অিথ্যটের পেটর নিরােেভাটব েেৃর হটয় বাচড়টত 

োরা উচচত। অেনরহায্ক চচনরৎসাগত েনরচয্কার জিথ্য অেবা যনে এটি পেওয়ার পরউ িা োটর তাহটি মুনেখািার 
নজনিসেত্রের মটতা পমৌলির চাচহোগুলি পরিা বথ্যতীত, তাটের বাচড়র বাইটর যাওয়া উচচত িয়। তাটের রম্কস্টি 
যাওয়া উচচত িয়, নরন্তু তারা যটেষ্ট ভাি পবা্ ররটি বাচড় পেটর রাজ ররটত োটরি। নিম্নলিশখত সমস্ত নরছু িা 
হওয়া েয্কন্ত তাটের অবশথ্যই বাচড়টত োরটত হটব:

 •  উেসগ্কগুলি শুরু হওয়ার েটর রমেটক্ 10 নেি পরটে পগটছ।

 •  জ্বর-হ্াসরারী ওেু্  বথ্যবহার িা রটর গত 24 ঘন্টায় জ্বরমুক্ত রটয়টছি।

 •  সামন্গ্ররভাটব তাটের অসসু্তার উন্ননত হটয়টছ।

  যনে পরািও রম্কী ইনতবাচর েরীসক্ত হি, তাহটি তাটের উেসগ্কগুলি েয্কটবক্ণ ররটত, অিথ্যািথ্য রারা ঝুাঁ নরর 
মুটখামুশখ হটত োটরি এবং রার েরীক্া ররার প্রটয়াজি রটয়টছ তা বুঝটত, এবং তাটের রাটছ নিরােটে অিথ্যটের 
পেটর েেৃর হওয়ার জিথ্য প্রটয়াজিীয় েনরটেবা এবং সংস্াি রটয়টছ তা নিসচিত ররটত, "Test & Trace Corps" 
তাটের সাটে পযাগাটযাগ ররটব। 

2    খয সে ্মকেচষারীরের COVID-19 হর�তেি রষারের ্ষারজ খফরষার জি্য র্ এ্টে খিতরেষাচ্ 
পরীক্ষার ফিষাফি প্রষাপ্ত হও�ষা প্রর�ষাজি?

  িা। রাটজর জায়গায় নফটর পযটত মািুটের এরসে COVID-19 পরাগনিণ্কয়রারী েরীক্ার পিনতবাচর ফিাফি 
োরার প্রটয়াজি হওয়া উচচত িয়। সংক্ামর সময়রাি পশে হওয়ার েটরও েীঘ্ক সময় েয্কন্ত অটির মািুটের 
েরীক্ার ফিাফি ইনতবাচর হয়। এরইভাটব, রাউটর রাটজ পফরার অিুমনত পেওয়ার জিথ্য অথ্যান্ন্টবচি েরীক্া 
ররা মািেণ্ড চহসাটব বথ্যবহার ররা উচচত িয়। নবনছিন্নতার সময়রাি সম্পন্ন ররা বথ্যসক্তটের আর সংক্ামর চহটসটব 
নবটবচিা ররা হয় িা এবং তারা রাটজ পযাগ নেটত োটরি।

3   যরে খ্ষািও ্মকেী রিরষাপরে েষাতিরর অি্যরের খথর্ পথৃ্ভষারে িষা থষা্রর পষাররি, রষাহরি ্ী হরে?
  পয নিউ ইয়র্ক বাসীরা COVID-19-এ আক্ান্ত বা এমি রারও সাটে বাস রটরি পয আক্ান্ত, এবং বাচড়টত নিরােটে 

েেৃরভাটব োরটত োরটবি িা, তারা পরািও পহাটেটি নবিামূটিথ্য োরার সনুব্া পেটত োটরি। NYC COVID-19 
পহাটেি পপ্রাগ্রাম সম্পনর্ক ত তেথ্য nychealthandhospitals.org/test-and-trace/take-care-এ উেিব্ধ। 

https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/
http://nychealthandhospitals.org/test-and-trace/take-care
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4    ্ মকেচষারীরের জি্য র্ আমষার্ সর ক্ে  ্রষা আেশ্য্ যরে রষারষা ইতরেষাচ্ ফি িষাভ ্ররি? যরে 
খ্ষািও ্মকেী ইতরেষাচ্ পরীথক্র হি, রষাহরি র্ আমষার অি্য ্মকেীরের অেতহর ্রষা উতচৎ?

  পরািও রম্কী যনে COVID-19-এর জিথ্য ইনতবাচর েরীসক্ত হি, তাহটি তাটের নিটয়াগরত্ক াটের অবচহত ররা 
উচচত, রারণ এসে রম্কটক্রেটর নিরােে রাখটত সহায়তা ররটত োটর। নিটয়াগরত্ক া চহটসটব, আেনি অিথ্য রম্কীটের 
বা গ্রাহরটের অবচহত ররটত োটরি পয তারা পসই রম্কীর সাটে ঘনিষ্ঠ পযাগাটযাটগ আসার রারটণ সংক্মটণর 
সংস্পটশ্ক এটস োরটত োটরি, নরন্তু পয রম্কী ইনতবাচর েরীসক্ত হটয়টছি, তাটের িাম বা অিথ্য সিাক্তরারী তেথ্য 
আেনি পশয়ার ররটত োরটবি িা। রারা ঘনিষ্ঠ পযাগাটযাটগ এটস োরটত োটরি, তা নি ্্কারণ ররটত স্াস্থ্য নবভাগ 
আেিাটর সহায়তা ররটব। যনে এরজি রম্কী েূরবত্ক ীভাটব রাজ রটর োটরি এবং সহরম্কীটের সাটে স্শরীটর 
পযাগাটযাগ িা রটর োটরি, তাহটি আেিাটর ইনতবাচর েরীক্ার ফিাফি সম্পটর্ক  অবচহত ররার জিথ্য পসই 
রম্কীর পরািও বা্থ্যবা্রতা পিই। 

5    আমষার র্ ্মকেচষারীরের পরীক্ষার ফিষাফরির এ্টে ্লপ প্রর�ষাজি? আমষার র্ পরীক্ষার 
ফিষাফরির খর্ডকে  রষা�ষা উতচর? 

  উেটর উশলিশখত চহটসটব, COVID-19 পরাগ নিসচিত হওয়া মািুেটের রাটজ পফরার জিথ্য পিনতবাচর েরীক্ার 
ফিাফটির প্রটয়াজি হওয়া উচচৎ িয়। যাটের COVID-19-এর উেসগ্ক পেখা নেটয়টছ এবং িথ্যাব-নভনত্র 
পরাগনিণ্কয়রারী েরীক্ার মা্থ্যটম পিনতবাচর েরীসক্ত হটয়টছি, তারা যনে জ্বর-হ্াসরারী ওেু্  বথ্যবহার িা 
রটর গত 24 ঘন্টা জ্বরমুক্ত োটরি তাহটি তারা রাটজ নফরটত োটরি। এমি েনরচস্নতটত আেনি পসই রম্কীটর 
পিনতবাচর েরীক্ার ফিাফটির প্রমাণ প্রোি ররার জিথ্য অিুটরা্ ররটত োটরি। নিটয়াগরত্ক া দ্ারা বা্থ্যতামূির 
েরীক্ার প্রটয়াজিীয়তা পমটি চিা হটয়টছ তা নিসচিত ররটত আেনি েরীক্ার ফিাফটির িরুটমটন্টশিও 
প্রটয়াজিীয় ররটত োটরি।

  েরীক্ার ফিাফি এবং অিথ্যািথ্য চচনরৎসাগত তেথ্য পগােিীয় এবং পসগুলি অবশথ্যই রম্কীটের ফাইি পেটর 
েেৃরভাটব সংরক্ণ ররটত হটব। েয্কাপ্ ফায়ারওয়াি এবং এিসক্েশি উেচস্ত িা োরটি এ জাতীয় তেথ্য 
দবেুথ্যনতিভাটব পপ্ররণ ররা উচচত িয়। আেনি যনে রম্কচারীটের েরীক্ার ফিাফটির অিুলিলে রাটখি, তাহটি 
আেিাটর অবশথ্যই রম্কচারীর চারনরর সময়রাি এবং তার ের 30 বছটরর জিথ্য পসগুলি রাখটত হটব।2  

6   আরম র্ ্মকেচষারীরের অ্যষান্টিেরড পরীক্ষা ্রষা প্রর�ষাজিী� ্ররর পষারর? 
  িা। পফিারাি সমাি রম্কসংস্াি সটুযাগ রনমশি (Federal Equal Employment Opportunity Commission, 

EEOC) এর নিটে্ক শশরায় বিা হটয়টছ পয রম্কটক্ত্রে নফটর আসার আটগ নিটয়াগরত্ক ারা পরািও রম্কচারীর 
অথ্যান্ন্টবচি েরীক্া ররা প্রটয়াজিীয় ররটত োটর িা। রাটজ পফরার নবেটয় পরািও সসদ্াটন্তর পক্ত্রে অথ্যান্ন্টবচি 
েরীক্া বথ্যবহার ররা উচচত িয়।

7   যরে খ্ষািও ্মকেচষারী COVID-19-এর জি্য ইতরেষাচ্ পরীথক্র হর� থষার্ি, আমষার র্ রষা 
জষািষারিষার প্রর�ষাজি আরে প্রর�ষাজি আরে? আরম ্ষার ্ষারে এেষা জষািষারেষা?

  নিউ ইয়র্ক  পটেটের অ্ীটি যনে পরািও রম্কচারী COVID-19-এর জিথ্য ইনতবাচর েরীসক্ত হি, তাহটি 
নিটয়াগরত্ক াটের অনবিটবে স্াস্থ্য নবভাগটর অবচহত ররা এবং পযাগাটযাগ সিাক্তররটণর প্রটচষ্টায় সহটযাশগতা ররা 
প্রটয়াজিীয়। পয পরািও প্রটনের জিথ্য বা এরসে নিসচিত সংক্মটণর প্রনতটবেি ররটত, স্াস্থ্য নবভাগটর 866-692-
3641 িবেটর রি ররুি। 2

2  COVID-19 সংক্মণ রখি রাজ-সম্পনর্ক ত হটত োটর তা নি ্্কারণ ররার জিথ্য OSHA নিনে্ক ষ্ট নিটে্ক শশরা জানর রটরটছ, যা অনতনরক্ত প্রনতটবেটির 
বা্থ্যবা্রতা সঞ্ার রটর। OSHA-এর আটেশ অিুযায়ী নিটয়াগরত্ক াটের রাটজর সাটে সম্পনর্ক ত অসসু্তার পররি্ক  ররা এবং প্রনতটবেি ররার নিনে্ক ষ্ট 
েেটক্েগুলি অিুসরণ ররটত হটব, রাজ সম্পনর্ক ত আঘাটতর বানে্কর সংসক্প্সার জমা পেওয়ার মা্থ্যটম এবং এই জাতীয় িগগুলি োাঁচ বছটরর জিথ্য বজায় 
রাখটত হটব। রম্কস্টি COVID-19 সংক্মটণর মটতা রাটজর সাটে সম্পনর্ক ত পরািও ঘেিার রারটণ মতুৃথ্য বা নতি বা তটতান্র রম্কচারীর হাসোতাটি ভনত্ক র 
ঘেিা সম্পটর্ক  নিটয়াগরত্ক াটের পররি্ক  রাখটত হটব এবং OSHA-এর রাটছ প্রনতটবেি ররটত হটব। নিটয়াগরত্ক াটের পেলিটফাটি বা বথ্যসক্তগতভাটব ঘেিার 
নিরেতম OSHA অঞ্ি অনফটস এই ঘেিার প্রনতটবেি ররটত হটব।

https://www.eeoc.gov/newsroom/eeoc-issues-updated-covid-19-technical-assistance-publication-addressing-antibody-testing
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8   এ্জি ্মকেচষারীর্ ইতরেষাচ্ তহরসরে পরীক্ষা ্রষার পরর ্ী হরে?
  স্াস্থ্য নবভাগ যাচাই ররটব পয পসই বথ্যসক্তর সংক্মণ নিসচিত নরিা। যনে সংক্মণ নিসচিত হয়, তাহটি যারা COVID-

19-এ আক্ান্ত পসই বথ্যসক্তর ঘনিষ্ঠ পযাগাটযাটগ এটস োরটত োটরি, এবং যাটের পরায়াটরন্টাইটির প্রটয়াজি হটব, 
এমি অিথ্য রম্কচারীগণ এবং রম্কস্টি োরা অিথ্য বথ্যসক্তটের সিাক্ত ররার জিথ্য স্াস্থ্য নবভাগ আেিার সাটে রাজ 
ররটব। অনতনরক্ত তটেথ্যর জিথ্য, "Handling COVID-19 Cases in the Workplace: What Employers Need 
to Know" (রম্কটক্ত্রে COVID-19 সংক্মণ েনরচািিা ররা: নিটয়াগরত্ক াটের রী জািা উচচত) পেখিু।

9   COVID-19 পরজটেভ খেস্ট হও�ষা েষা রষার সষারথ সষামঞ্জস্যপণূকে  উপসগকে থষা্ষা এ্জি ্মকেচষারী র্ ্ষাজ 
্রষা অে্যষাহর রষা�রর পষাররি? 

  যনে রম্কচারী বাচড় পেটর েূরবত্ক ীভাটব রাজ ররটত োটরি এবং তা ররটত যটেষ্ট সসু্ অিুভব রটরি, তাহটি তাটের 
ছুসে পিওয়ার েররার পিই। তটব, পয রম্কচারী ইনতবাচর েরীসক্ত হটয়টছি, নতনি রাটজ পযটত োরটবি িা। তাটের 
অবশথ্যই বাচড়টত নিরােটে নবনছিন্নভাটব োরটত হটব এবং সম্পণূ্ক নবনছিন্নতার সময়রাটির জিথ্য রাটজ নফরটত 
োরটবি িা (ইনতবাচর েরীক্ার 10 নেি েটর, গত 24 ঘন্টায় জ্বর-হ্াসরারী ওেু্  বথ্যবহার িা রটর জ্বরমুক্ত োরা 
এবং সামন্গ্ররভাটব অসসু্তার উন্ননত)। যনে পরািও রম্কচারী ইনতবাচর েরীক্ার ফিাফি োওয়ার েটর এবং 
নবনছিন্নতা পশে ররার আটগ রম্কস্টি প্রটবশ ররার পচষ্টা রটরি, তাহটি আেিাটর অবশথ্যই তাটের বাচড়টত োোটত 
হটব।

  আইরি প্রশ্নসমহূ

1    খ্ষাি আইি আমষার্ আমষার ্মকেচষারীরের পযকেষা�ক্ররম্ পরীক্ষা উর্সষাতহর েষা প্রর�ষাজিী� ্রষার 
অিমুতর খে�?

    EEOC নিটে্ক শশরার অ্ীটি রম্কস্টি োরা রম্কচারীটের েয্কায়ক্নমর েরীক্া ররা অিুটমানেত। শশল্পটক্রে অিুযায়ী 
েরীক্া ররার নিটে্ক শশরার জিথ্য, অিুগ্রহ রটর COVID-19 েরীক্ার সেুানরশগুলি পেখিু। 

2    যরে আরম এ্জি ্মকেচষারীর্ পরীক্ষা ্রষারর উৎসষাহ প্রেষাি ্রর এেং পরীক্ষা ্রষার সম� রষারষা 
আহর হি? 

  েরীক্ার সময় যনে পরািও রম্কচারী আহত হি, তাহটি আেিার তাটের এরসে োনবোর তেথ্য েথ্যাটরে প্রোি ররা 
উচচত, যাটত পসই আঘাতসে নিটয়াগরত্ক াটের শ্রনমরটের ক্নতেরূণ রথ্যানরয়াটর েয্কাটিাচিার জিথ্য প্রনতটবেি ররা 
পযটত োটর।

3   COVID-19-এর পরীক্ষা ্রষার জি্য র্ আমষার ্মকেচষারীরের সরেরি অসসু্রষাজরির েুটে প্রেষাি 
্রষা প্রর�ষাজিী�?

  হাাঁ। শহর ও রাটজথ্যর আইি রম্কচারীটের COVID-19-এর েরীক্া ররার জিথ্য সটবতি অসসু্তাজনিত ছুসে বথ্যবহার 
ররার অিুমনত পেয়। এরজি রম্কচারীর রতগুলি অসসু্তাজনিত ছুসে োটর তা আেিার পরাম্পানির আরাটরর 
উের নিভ্ক র রটর। 4 আেনি যনে পফিাটরি ফথ্যানমলি ফাটে্ক  রটরািাভাইরাস পরসেসি অথ্যাটি (Families First 

4  পয পরািও বছটর চার জি বা তার পচটয় রম রম্কচারী সচহত বথ্যবসাগুলিটর অবশথ্যই প্রনত বছর 40 ঘন্টা সটবতি অসসু্তাজনিত ছুসে প্রোি ররটত হটব, যনে 
িা আটগর রর বছটর তাটের পিে আয় $1,000,000 বা তার পচটয় রম হটয় োটর, পসই পক্ত্রে ছুসের সময় পবতিহীি হটত োটর। পয পরািও বছটর োাঁচ পেটর 
99 জি রম্কচারী সচহত বথ্যবসাগুলিটর অবশথ্যই প্রনত বছর 40 ঘন্টা েয্কন্ত সটবতি অসসু্তাজনিত ছুসে প্রোি ররটত হটব। পয পরািও বছটর 100 বা তটতান্র 
রম্কচারীর সচহত বথ্যবসাগুলিটর অবশথ্যই প্রনত বছর 56 ঘন্টা েয্কন্ত সটবতি অসসু্তাজনিত ছুসে প্রোি ররটত হটব। অনতনরক্ত প্রটয়াজিীয়তাগুলি এখাটি োওয়া 
যাটব nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/about/PaidSickLeave-AnswerstoEmployerQuestions.pdf।

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
http://nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/about/PaidSickLeave-AnswerstoEmployerQuestions.pdf
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Coronavirus Response Act, FFCRA)-এর আওতাভুক্ত এরজি নিটয়াগরত্ক া হি, তাহটি অনতনরক্ত সটবতি 
ছুসের প্রটয়াজি হটত োটর। যনে পরািও রম্কচারীর সটবতি অসসু্তাজনিত ছুসে পশে হটয় শগটয় োটর এবং আেনি 
তাটের েরীক্া ররা প্রটয়াজিীয় রটর োটরি, েরীক্ার জিথ্য বথ্যয় ররা সময়সে প্রটযাজথ্য মজনুর এবং ঘন্টা আইটির 
আওতায় রাজ ররা ঘন্টা চহটসটব নবটবচিা ররা পযটত োটর এবং আেনি এই সমটয়র জিথ্য তাটের পবতি নেটত বা্থ্য 
হটত োটরি।

4    আরম র্ প্রমষাণ চষাইরর পষারর সরেরি অসসু্রষার সমর�র জি্য পরীক্ষা ্রষারিষার জি্য অথেষা যরে 
এ্জি ্মকেচষারীর COVID-19 এর উপসগকে  থষার্ েষা COVID-19 এর পরীক্ষা� ইতরেষাচ্ ফি িষাভ 
্ররি?

  শহটরর আি্কি পসফ অথ্যান্ড সসর োইম অথ্যাটি (Earned Safe and Sick Time Act)-এর অ্ীটি, এরজি 
নিটয়াগরত্ক ার পরবি তখিই স্াস্থ্য পসবা প্রোিরারীর রাছ পেটর িরুটমটন্টশটির প্রটয়াজি হটত োটর যনে রম্কচারী 
ের ের নতি নেি অসসু্তাজনিত ছুসের বথ্যবহার রটর োটরি। যনে আেিার পরাম্পানি FFCRA-এর সাটেটক্ 
োটর, তাহটি FFCRA অিুসাটর সটবতি অসসু্তাজনিত ছুসে বথ্যবহার ররার জিথ্য আেনি রম্কচারীর পরািও 
ইনতবাচর পরাগনিণ্কয়রারী িরুটমটন্টশি প্রোি ররা প্রটয়াজিীয় ররটত োরটবি িা।

5    ্ মকেচষারীরষা যরে COVID-19 এর পরীক্ষা� পরজটেভ ফি িষাভ ্রর রষাহরি আমষার্ র্ সরেরি 
অসসু্রষার সম� প্রেষাি ্ররর হরে? ্মকেস্রি েষা অি্য এক্সরপষাজষাররর ্ষাররণ খয ্মকেচষারীরের 
খ্ষা�ষাররটিষাইরির প্রর�ষাজি হ�, রষারের খক্ত্রে ্ী হরে?

  রম্কচারীটেরটর অসসু্ অবস্ায় বা COVID-19-এ আক্ান্ত বথ্যসক্তর ঘনিষ্ট পযাগাটযাটগ োরার ফটি পরায়াটরন্টাইি 
ররা েররার হটি বাচড়টত োরটত উৎসাচহত ররটত নিটয়াগরত্ক াটের িমিীয় অসসু্তাজনিত ছুসের িীনতমািা 
প্রনতষ্ঠা ররটত উত্সাচহত ররা হয়। যনে পরািও রম্কচারী ইনতবাচর েরীসক্ত হটয় োটরি এবং েূরবত্ক ীভাটব রাজ 
ররটত সক্ম িা হি, তাহটি পসই রম্কচারী শহর এবং রাটজথ্যর আইটির অ্ীটি উেিব্ধ সটবতি অসসু্তাজনিত 
ছুসে বথ্যবহার ররটত োটরি। যনে এরজি রম্কচারীটর রম্কস্টি বা অিথ্যািথ্য এক্সটোজাটরর রারটণ বাচড়টত 
পরায়ারািোইটি োরটত হয় এবং নতনি রাজ ররটত সক্ম হি, তাহটি অসসু্তাজনিত ছুসে বথ্যবহার ররার েনরবটত্ক  
তাটের বাচড় পেটর রাজ ররটত বিা পযটত োটর। তটব, সাম্প্রনতর ভ্রমটণর রারটণ পয বথ্যসক্তটের পরায়াটরন্টাইটি 
োরটত হটব, আেিার তাটের জিথ্য অসসু্তাজনিত ছুসে প্রোি ররার প্রটয়াজি পিই। 

6    যরে এ্জি ্মকেচষারী খিতরেষাচ্ ফি িষাভ ্ররি র্ন্তু রষার যরে উপসগকে  থষার্, রষাহরি র্ আমষার্ 
সরেরি অসসু্রষার সম� প্রেষাি ্ররর হরে রষার্? 

  যনে পরািও রম্কচারীর উেসগ্ক োটর এবং যনে নিটয়াগরত্ক া চহটসটব আেিার সটবতি অসসু্তাজনিত ছুসে প্রোি 
ররা প্রটয়াজিীয় হয় (পবতিহীি অসসু্তাজনিত ছুসের নবেরীটত), তাহটি রাজথ্য এবং শহটরর অসসু্তাজনিত ছুসের 
আইটির অ্ীটি আেিাটর পসই সময়রাটির জিথ্য সটবতি অসসু্তাজনিত ছুসে প্রোি ররটত হটব যখি রম্কচারী 
অসসু্ পবা্ রটরি এবং রাজ ররটত অক্ম, যতনেি িা রম্কচারী তাটের জিথ্য উেিব্ধ অসসু্তাজনিত ছুসের সমস্ত 
বথ্যবহার রটরি। আেনি যনে এরজি পছাে নিটয়াগরত্ক া হি পয রাজথ্য এবং শহটরর অসসু্তাজনিত ছুসের আইটি 
প্রেত্ অসসু্তাজনিত ছুসের প্রটয়াজিীয়তা পেটর অবথ্যাহনতপ্রাপ্, তাহটি আেিাটর অবশথ্যই আইটির অ্ীটি তাটের 
জিথ্য পবতিহীি সময় প্রোি ররটত হটব। 

7    আরম র্ তভন্ন ্মকেচষারীরের জি্য তভন্ন পরীক্ষা, ড্ুরমরটিশি এেং েুটের প্রর�ষাজিী�রষা তস্র ্ররর 
পষারর? 

  বয়স, বণ্ক বা জানত, জাতীয় উৎস, অক্মতা, স্াটস্থ্যর চস্নত, লিঙ্গ, লিঙ্গ েনরচয়, পযৌি অনভমুখ, ্ম্ক বা অিথ্যািথ্য 
সরুসক্ত পশ্রণীগুলির উের নভনত্ রটর েরীক্া, িরুটমটন্টশি এবং ছুসের িীনতগুলি দবেমথ্যমূির হটত োটর িা।
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অতরররক্তভষারে সংযকু্ত অংশ: COVID-19  
পরীক্ষা ্রষার রে্ল্পগুলি 

এই COVID-19 েরীক্ার উেিব্ধ নবরল্পগুলির তালিরাসে নিটয়াগরত্ক ারা তাটের রম্কচারীটের েরীক্ার জিথ্য সমে্কি 
ররটত বথ্যবহার ররটত োটর। এই তালিরাসেটত উেিব্ধ সমস্ত েরীক্ার নবরল্পগুলির সম্পণূ্ক িয় এবং সমটয়র সাটে 
সাটে এসে েনরবনত্ক ত হটত োটর। িীটচ পেওয়া সমস্ত COVID-19 েরীক্ার নবরল্পগুলি NYC-এ উেিব্ধ।

A. শহরে্যষাপী পরীক্ষার সষাইেসমহূ
• পমাবাইি পেশটেং সাইেগুলি সহ, শহর জটুড় শত শত েরীক্ার অবস্াি রটয়টছ।
•  আেিার রাছারাচছ এরসে েরীক্ার পরন্দ খুাঁজটত, NYC-এর েরীক্ার সাইে সন্ধািরারী nyc.gov/covidtest 

বথ্যবহার ররুি।
•  হাসোতাি, স্াস্থ্য পরন্দ এবং োাঁচসে পবাটরা জটুড় িতুি েে-আে অবস্ািগুলিটত H+H নবিামূটিথ্য েরীক্ার 

সনুব্া প্রোি রটর।
•  স্াস্থ্য নবভাগ অথ্যােটয়ন্টটমটন্টর মা্থ্যটম, শহর জটুড় িয়সে নক্নিটর নবিামূটিথ্য েরীক্ার সনুব্া প্রোি রটর।
•  রম্কচারীটের যনে নবমা রাি্ক  এবং আইচি োটর, তাহটি তাটের পসসে নিটয় আসা উচচত।

B. এ্্ ে্যটক্তর জি্য েষাতিরর পরীক্ষা ্রষার র্ে 
•   এই পরাম্পানিগুলি FDA-অিুটমানেত বাচড়টত েরীক্া ররার নরেগুলি প্রোি রটর, যা অিিাইি অি্ক ার ররা 

পযটত োটর। 
•   নরছু পরাম্পানির পক্ত্রে বথ্যসক্তটের এরসে অিিাইি প্রনোবিী বা েরামশ্ক সম্পণূ্ক ররার প্রটয়াজি হয়।
•   সমান্প্র েটর, রীভাটব এরসে িমুিা সংগ্রহ ররটবি পস সম্পটর্ক  নিটে্ক শাবিী সহ েরীক্াসে োোটিা হটব।
•   পরাম্পানির এরজি প্রোিরারী এরসে অিিাইি পোে্ক াি/অথ্যাশলিটরশি, ইটমি বা পফাটির মা্থ্যটম েরবত্ক ী 

েেটক্েগুলি সম্পনর্ক ত তেথ্য এবং েরীক্ার ফিাফি প্রোি ররটবি।
•   আে-েু-পিে মূিথ্য এবং েরীক্া ররার তটেথ্যর জিথ্য অিুটরা্ জািাটত, অিুগ্রহ রটর সরাসনর পরাম্পানির সাটে 

পযাগাটযাগ ররুি।

ছনবর 
পজটিসেক্স লেটক্সি আসিু আমরা 

েরীক্া ররাই P23
ফসফরাস 

ডায়াগ্নলটিক রল্ট কহলথ তরটানেি তহেস অ্ান্ড হারস

েলূ্
119 

মানর্ক ি 
িিার

119 মানর্ক ি 
িিার

119 মানর্ক ি 
িিার

129 মানর্ক ি 
িিার লিাস 

শশলেং

140 মানর্ক ি 
িিার লিাস 

শশলেং

150 মানর্ক ি 
িিার

129 মানর্ক ি 
িিার

150 মানর্ক ি িিার, 
পেলিটহিে সাক্াৎ 

সহ
বীো রহৃীত হাাঁ* হাাঁ হাাঁ* হাাঁ* হাাঁ* হাাঁ* হাাঁ* হাাঁ*

পরীক্ার পদ্ধতত িথ্যাসাি 
পসায়াব

িথ্যাসাি 
পসায়াব

িথ্যাসাি 
পসায়াব েতুুর েরীক্া েতুুর েরীক্া

েতুুর েরীক্া 
(জমু রি দ্ারা 
তোরর ররা)

েতুুর েরীক্া েতুুর েরীক্া

ফলাফল প্রান্তির 
সেয় (ল্াব কথদক 
পাওয়ার পর)

48 ঘন্টার 
মট্থ্য 24-48 ঘন্টা 24-72 ঘন্টা 24-48 ঘন্টা 72 ঘন্টার 

মট্থ্য 48-72 ঘন্টা 72 ঘন্টার 
মট্থ্য

োোটিার 3 পেটর 
5 নেি েটর

অিলাইি প্রশ্াবলী/
পরােশ্ক প্রদয়ােি হাাঁ হাাঁ হাাঁ হাাঁ হাাঁ হাাঁ হাাঁ হাাঁ

পরীক্া করাদিার 
সীোবদ্ধতা িা

ন্রিনিং 
নিি্কায়র 

অবশথ্যই েরূণ 
ররটত হটব

ন্রিনিং 
নিি্কায়র 

অবশথ্যই েরূণ 
ররটত হটব

ন্রিনিং 
নিি্কায়র 

অবশথ্যই েরূণ 
ররটত হটব

িা িা

ন্রিনিং 
নিি্কায়র 

অবশথ্যই েরূণ 
ররটত হটব

অবশথ্যই উেসগ্ক 
োরটত হটব

*বযেক্ক্তবে্কে রিকে অে্ প্রোি েরকত হকব এবং তাকের বমীমা সংস্থাকে এেক্ট আইকটমাইে েরা রক্সে েমা রেকত হকব পররকশারেত হওয়ার েিযে। 
থলেক্সিবি থস্পহন্ডং অযোোউন্ (Flexible spending account, FSA) এবং থহিে থসরভংস অযোোউন্ (health savings account, HSA) োর্ গ্রহণ েরা হয়।

http://nyc.gov/covidtest
http://nyc.gov/health/covidexpress
https://picturegenetics.com/covid19
https://picturegenetics.com/covid19
https://www.pixel.labcorp.com/at-home-test-kits/covid-19-test
https://www.letsgetchecked.com/us/en/home-coronavirus-test/
https://www.letsgetchecked.com/us/en/home-coronavirus-test/
https://p23labs.com/covid-19-kit
https://www.phosphorus.com/covid-19
https://www.phosphorus.com/covid-19
https://www.vaulthealth.com/covid
https://vitagene.com/products/covid-19-saliva-test-kit/
https://www.forhims.com/covid-test
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C.  প্রতরষ্ষাি/এটিষারপ্রষাইরজর পরীক্ষার রে্ল্পগুলি
•   এই পরাম্পানিগুলি নিটয়াগরত্ক া এবং বথ্যবসাগুলির জিথ্য মােটযাগথ্য েরীক্ার সমা্াি প্রোি রটর যাটত স্াস্থ্যটসবা 

প্রোিরারীর মা্থ্যটম েনরচালিত েরীক্া বা নিজ-প্রশাসসত েরীক্াগুলি বথ্যবহার রটর বাচড়টত COVID-19-এর 
িমুিা সংগ্রহ ররা বা সাইটে েরীক্া ররার সবু্া প্রোি ররা যায়।

•  এছাড়াও, এটত বাচড়টত েরীক্া ররার নরেগুলির জিথ্য আগাম অে্ক প্রোি ররার বা পবশশ েনরমাটণ তা ক্টয়র 
নবরল্পগুলি অন্তভু্ক ক্ত।

•   েরীক্ার ফিাফিগুলি অিিাইি পোে্ক াটির মা্থ্যটম েনরচািিা ও নবতরণ ররা হয়, এবং পেলিটহিে সাক্াৎ 
বথ্যবহার রটর স্াস্থ্য পসবা প্রোিরারীটের সাটে ফটিাআেগুলি ররা পযটত োটর। 

•   আে-েু-পিে মূিথ্য এবং েরীক্া ররার তটেথ্যর জিথ্য অিুটরা্ জািাটত, অিুগ্রহ রটর সরাসনর পরাম্পানির সাটে 
পযাগাটযাগ ররুি।

D. ফষামকেষাটস অংশীেষার
•  CVS Health রাটেমাইজটযাগথ্য COVID-19 েরীক্ার সমা্াি প্রোি ররটছ
  •  পরলেি ওয়ার্ক সাইে েরীক্া এবং ড্াইভ-থ্রু েরীক্া উভয় রটয়টছ
  •   সাইটে ফাম্কাসস-নভনত্র সেরাোি েনরটেবানে, উেসগ্ক েয্কটবক্ণ এবং পযাগাটযাগ সিাক্তররটণর সহায়তাও 

উেিব্ধ
  •  আরও তটেথ্যর জিথ্য, "Return Ready" পেখিু

•   Walgreens Pharmacy রাটেমাইজটযাগথ্য COVID-19 েরীক্ার সমা্ািগুলি নবরাটশর প্রসক্য়া্ীি
  •  Walgreens-এর অবস্াি এবং ড্াইভ-থ্রু েনরটেবাগুলিটত পরলেি েরীক্া ররা হয়
  •  সাইটে ফাম্কাসস-নভনত্র সেরা েনরটেবাও উেিব্ধ 
  •  আটরা তটেথ্যর জিথ্য পেখিু walgreens.com/testandprotect

ফুিটজন্ট 
পেরাটেওসেক্স

পিেস পগে 
পচরি 1Health.io ফসফরাস ভল্ট পহিে

কর পরীক্া করার 
পনরদেবা প্রোি করা 
হয়

বাচড়টত (নিটজ-প্রোি 
ররা)

অি-সাইে (চচনরৎসর 
দ্ারা প্রোি ররা)

বাচড়টত (নিটজ-
প্রোি ররা)

বাচড়টত (নিটজ-
প্রোি ররা)

অি-সাইে (নিটজ-
প্রোি ররা)

বাচড়টত (নিটজ-প্রোি 
ররা)

পযাগাটযাগ (অিথ্যািথ্য 
েরীক্ার নবরত্ল্পর জিথ্য)

বাচড়টত (তোরর ররা, 
জমু রটির মা্থ্যটম)

অি-সাইে (চচনরৎসর 
দ্ারা প্রোি ররা)

পাঠাদিার সেয় (বাতিদত 
করা পরীক্ার েি্)/
স্াপি করার সেয় (অি-
সাইট পরীক্ার েি্)

বাচড়টত - 2 রম্ক নেবস

অি-সাইে - এর সপ্াহ
বাচড়টত - 24 
ঘন্টার মট্থ্য

পযাগাটযাটগর 
সংস্া পযাগাটযাটগর সংস্া পযাগাটযাটগর সংস্া

পরীক্ার পদ্ধতত িথ্যাসাি পসায়াব িথ্যাসাি পসায়াব েতুুর েরীক্া েতুুর েরীক্া েতুুর েরীক্া

ফলাফল প্রান্তির সেয় 
(ল্াব কথদক পাওয়ার 
পর)

24-48 ঘন্টা 24-72 ঘন্টা 72 ঘন্টার মট্থ্য 72 ঘন্টার মট্থ্য 48-72 ঘন্টা

কবন্শ পনরোদণ কটটি 
নকট ককিার েি্ 
উপলর্তা

পযাগাটযাটগর সংস্া হাাঁ হাাঁ হাাঁ হাাঁ

বীো রহৃীত হাাঁ পযাগাটযাটগর 
সংস্া

পযাগাটযাটগর 
সংস্া হাাঁ হাাঁ

েনরচস্নত পযমি েনরবত্ক ি হটব, পসভাটব শহর তার সেুানরশ েনরবত্ক ি ররটত োটর। 10.14.20

https://cvshealth.com/covid-19/return-ready/workplaces
https://news.walgreens.com/presskits/test-and-protect.htm
https://www.fulgentgenetics.com/covid19
https://www.fulgentgenetics.com/covid19
https://www.letsgetchecked.com/us/en/corporate-coronavirus-testing/
https://www.letsgetchecked.com/us/en/corporate-coronavirus-testing/
https://1health.io/covid-19-testing-for-corporations/
https://www.phosphorus.com/covid-19-for-employers
https://www.vaulthealth.com/covid/corporate

