COVID-19 বাড়িতে পরীক্ষা করা
COVID-19 এর বাড়িতে করা ডায়াগনড়িক পরীক্ষা (সেলফ সেি নাতেও পড়রড়িে) পরীক্ষার ড়কছু
অংশ বা পুতরা প্রড়িয়াটি বাড়িতে করতে সেয়। ড়কছু বাড়িতে করা পরীক্ষার েেতয়, আপনাতক একটি
নাতকর বা লালার নেুনা েংগ্রহ করতে হয় এবং ো একটি লযাবতরেড়রতে পাঠাতে হয়। অনয
পরীক্ষাগুড়লতে আপড়ন ড়নতেই নেুনা পরীক্ষা করতে পাতরন, এবং ফলাফল কতয়ক ড়েড়নতের েতযযই
পাওয়া যায়।
আপনার যড়ে COVID-19 পরীক্ষা করাতে হয় এবং একেন স্বাস্থ্যতেবা কেীর দ্বারা পরীক্ষা করাতনা
েম্ভব না হয়, োহতল আপড়ন বাড়িতে করা পরীক্ষার কথা ড়বতবিনা করতে পাতরন। দ্রষ্টবয: ড়কছু
সক্ষতে বাড়িতে করা পরীক্ষা গ্রহণতযাগয নাও হতে পাতর, সযেন স্কু ল, ড়নতয়াগকেত া অথবা ভ্রেতণর
েনয প্রতয়ােন পরীক্ষার প্রতয়ােনীয়োর সক্ষতে।
বাড়িতে পরীক্ষা করা সম্পতকে পরামর্ে
• উৎপােনকারীর ড়নতেত শনা েেকত োর োতথ পিুন এবং পরীক্ষা শুরু করার আতে
উৎপােনকারীর সেওয়া সয সকাতনা অনলাইন প্রড়শক্ষণেূলক ড়িড়ডও সেতে ড়নন।
• উৎপােনকারীর ড়নতেত শনাগুতলা যতের োতথ অনুেরণ করুন। যড়ে নেুনাগুড়ল ড়নতেত শাবলীতে
সযিাতব সলো আতছ ঠিক সেিাতব েংগ্রহ, নািাছািা, অথবা েংরক্ষণ না করা হয়, োহতল
আপনার পরীক্ষার ফলাফল েঠিক নাও হতে পাতর।
• পরীক্ষার আতগ এবং পতর োবান এবং পাড়ন ড়েতয় আপনার হাে যুতয় ড়নন এবং আপড়ন সয
সেড়বল বা পৃষ্ঠেতল পরীক্ষা েম্পন্ন কতরতছন ো েীবাণুেুক্ত করুন।
• আপড়ন শুরু করার েনয তেড়র না হওয়া অবড়য সেি ড়কেটি েুলতবন না। সেয়াতোত্তীণত
হওয়ার োড়রে সেতে ড়নন। সেয়াতোত্তীণত হওয়া পরীক্ষা বা ক্ষড়েগ্রস্ত বা ড়ববণত পরীক্ষা
উপকরণ বযবহার করতবন না।
• প্রস্তুেকারতকর সেওয়া ড়নতেত শাবলীতে সলো েেতয়র েতযয পরীক্ষার ফলাফল পিুন। ড়নড়েত ষ্ট
েেতয়র আতগ বা পতর পিা পরীক্ষার ফলাফল েঠিক নাও হতে পাতর।
• সেি ড়কে বা োর উপাোনগুড়ল পুনরায় বযবহার করতবন না।
পরীক্ষার ফলাফল বযাখ্যা করা
বাড়িতে করা পরীক্ষা একেন স্বাস্থ্যতেবা প্রোনকারী কেৃত ক েম্পন্ন করা পরীক্ষার সিতয় কে েঠিক
হতে পাতর। এই কারতণ, কেতনা কেতনা আপনার উড়িৎ হতব আপনার বাড়িতে করা COVID-19
পরীক্ষার ফলাফল ড়নড়িে করার েনয আতরকটি পরীক্ষা (একটি ড়নড়িেকরণ, সযেন একটি
েড়লড়কউলার [ড়পড়েআর] বা অযাড়িতেন পরীক্ষা) করতে আপনার পড়রতেবা প্রোনকারীর োতথ
সযাগাতযাগ করা। আতরা েতথযর েনয, পতরর পৃষ্ঠার ছকটি সেেুন।

Bengali

অড়েড়রক্ত সংস্থানসমূহ
• COVID-19 ড়িড়কৎোর ড়বকল্পগুতলা েম্পতকত nyc.gov/health/covidtreatments এ ড়গতয়
োনুন। যে দ্রুে শুরু করতবন ড়িড়কৎো েে সবড়শ িাল কাতে সেতব - আপনার ফলাফল
পড়েটিি হতল োতথ োতথ আপনার সেবা প্রোনকারীতক কল করুন।
• আপড়ন COVID-19 এর পরীক্ষায় পড়েটিি আতেন বা েম্প্রড়ে েংস্পতশত আতেন, োহতল NYC
Test & Trace Corps আপনাতক একটি ড়বনােূতলযর সহাতেতলর ঘতর অথবা বাড়িতে অনযতের
সথতক আলাো থাকতে েংস্থ্ান ড়েতয় েহায়ো করতে পাতর। 212-268-4319 এ কল করুন
ও আপনার িাো ড়নবতািতনর পর অপশন 5 সবতছ ড়নন অথবা
nychealthandhospitals.org/test-and-trace ড়িড়েে করুন।
• বাড়িতে সেলফ সেি ড়কে ড়কিাতব বযবহার ও ফলাফল বযােযা করতে হয় সে েংিান্ত
ড়নতেত শনার ড়িড়ডও েহ COVID-19 বাড়িতে করা পরীক্ষা েম্পতকত আতরা েথয োনতে,
cdc.gov এ যান এবং "Self-Testing" (সেলফ সেড়িং) এর সোোঁে করুন।
• সকায়ারািাইন ও আইতোতলশন েম্পতকত েতথযর েনয, nyc.gov/preventcovid ড়িড়েে করুন
ও "COVID-19: Understanding Quarantine and Isolation" (COVID-19: সকায়ারািাইন
এবং আইতোতলশন সবাঝা) সেেুন।
• COVID-19 পরীক্ষা েম্পতকত আতরা েতথযর েনয, nyc.gov/health/coronavirus সেেুন এবং
"Testing" (পরীক্ষা করাতনা) এ ড়িক করুন। একটি পরীক্ষা সকন্দ্র েুোঁতে সবর করতে,
সযগুতলার অতনকগুতলাই ড়বনা েরতির, nyc.gov/covidtest ড়িড়েে করুন।
বাড়িতে করা পরীক্ষার ফলাফল
যড়ে আপনার ফলাফল পড়িটিভ হয়

যড়ে আপনার
ফলাফল
ননতেটিভ হয়

যড়ে আপনার COVID19 এর উপসেে 2 থাতক,
আপড়ন যড়ে েম্প্রড়ে
COVID-19 এ আিান্ত
সকান বযড়ক্তর সংস্পতর্ে
এতে থাতকন, এবং
আপনার সকান উপেগত
না থাতক

কী করতে হতব
10 ড়েতনর েনয বাড়িতে থাকুন (আইতোতলে), আপনার স্বাস্থ্যতেবা
প্রোনকারীতক কল করুন এবং আপনার ড়নকে েংস্পতশত1 আো
বযড়ক্ততের োনান যাতে োরা প্রতয়ােন হতল সকায়াতরিাইন করতে
পাতরন, এবং পরীক্ষা করাতে পাতরন। আপনার স্বাস্থ্যতেবা প্রোনকারী
আপনাতক একটি ড়নড়িেকরণ পরীক্ষা করাতনার পরােশত ড়েতে পাতর।
আইতোতলে একটি ড়নড়িেকরণ পরীক্ষা করান।
আপড়ন যড়ে সম্পূর্ে টিকাকৃে না হন,3 োহতল 10 ড়েতনর েনয
সকায়াতরিাইন করুন। আপড়ন সকায়াতরিাইতনর েেয় োে ড়েতন
নাড়েতয় আনতে পাতরন যড়ে আপড়ন হয় একটি ড়নড়িেকরণ পরীক্ষা
সথতক অথবা একটি ড়দ্বেীয় বাড়িতে করা পরীক্ষায় সনতগটিি
ফলাফল লাি কতরন যা আপনার েংস্পতশত আোর অন্তে পাোঁি ড়েন
পতর করা হতয়ড়ছল। যড়ে বাড়িতে েুটি পরীক্ষা করা হয়, প্রথে
পরীক্ষাটি অবশযই আপনার সশেবার েংস্পতশত আোর কেপতক্ষ পাোঁি
ড়েন পর করতে হতব। ড়দ্বেীয় পরীক্ষাটি অবশযই প্রথে পরীক্ষার 24
ঘিা পর করতে হতব (অথবা উৎপােনকারীর ড়নতেত শনা অনুযায়ী
আতরা পতর)।

আপড়ন যড়ে সম্পূর্েভাতব টিকাপ্রাপ্ত3 হন অথবা গে ড়েন োতের4
েতযয COVID-19 সথতক সেতর উতঠ থাতকন, োহতল আর সকানও
পেতক্ষতপর প্রতয়ােন সনই, ড়কন্তু আপনার যড়ে উপেগত সেো সেয়,
োহতল আবার পরীক্ষা করান।

আপনার যড়ে সকাতনা
উপসেে না থাতক এবং
েম্প্রড়ে COVID-19 এ
আিান্ত কারও সংস্পতর্ে
না এতস থাতকন
আপড়ন যড়ে অকাযে কর ফলাফল পান বা
পরীক্ষায় ত্রুটি হয়

আর সকানও পেতক্ষপ গ্রহতণর প্রতয়ােন সনই।

প্রস্তুেকারতকর ড়নতেত শাবলী অনুেরণ করুন; আপনার যড়ে COVID19 এর উপেগত সেো সেয় অথবা COVID-19 এ আিান্ত কারও
েংস্পতশত এতে থাতকন োহতল আতরকটি পরীক্ষার বযবস্থ্া করুন।

1

ঘড়নষ্ঠ েংস্পশত হল সেই েব বযড়ক্ত যারা আপনার COVID-19 এ আিান্ত হওয়া অবস্থ্ায় 10 ড়েড়নে বা
োর সবড়শ েেয় 6 ফু তের েতযয এতে থাতকন আপনার COVID-19 আিান্ত হওয়াকালীন 24 ঘণ্টার
েেয়কাতল, আপনার উপেগত শুরু হওয়ার েুই ড়েন আতগ শুরু কতর, অথবা আপনার যড়ে উপেগত না
থাতক, োহতল আপনার পড়েটিি ফলাফল পাওয়ার েুই ড়েন আতগ।
2 COVID-19 এর উপেগতগুড়লর েতযয রতয়তছ জ্বর, শীে করা, কাড়শ, েে বন্ধ হতয় আো, ড়নশ্বাে ড়নতে
অেুড়বযা হওয়া, িাড়ন্ত, সপশী বা শরীতর বযথা, োথা বযথা, স্বাে বা গতন্ধর অনুিূড়ে হারাতনা, গলা বযথা,
েড়েত েতে যাওয়া, নাক ড়েতয় পাড়ন পিা, বড়ে বড়ে িাব, বড়ে হওয়া এবং ডায়ড়রয়া।
3 েম্পূণি
ত াতব টিকা পাওয়া অথত েুই-সডাতের টিকার ড়দ্বেীয় সডাে পাওয়ার পর কেপতক্ষ েুই েপ্তাহ পার
হতয়তছ (সযেন Pfizer-BioNTech বা Moderna টিকা) অথবা একটি একক-সডাতের টিকা পাওয়ার পর
(সযেন Johnson & Johnson/Janssen টিকা) েুই েপ্তাহ পার হতয়তছ।
4 এটি গে ড়েন োতে ড়নড়িেিাতব COVID-19 এ আিান্ত (অথতাৎ, োতের একটি পড়েটিি ডায়াগনড়িক
পরীক্ষার ফলাফল এতেতছ) এবং েুস্থ্ হতয়তছন এেন সকাতনা বযড়ক্তর েনয প্রতযােয। ড়েন োে েেতয়র
ড়হতেব করা হয় সয োড়রে সথতক সেই বযড়ক্তর COVID-19 উপেগত সেো সেয় অথবা, োতের যড়ে সকান
উপেগত না থাতক, োহতল সয োড়রতে োতের প্রথে পড়েটিি পরীক্ষা করা হয়।

পড়রড়স্থড়ে অনুযায়ী NYC স্বাস্থয দপ্তর োর সুপাড়রর্গুড়ল পড়রবেেন করতে পাতর।
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