আপনার প্রয়য়াজনীয় চিচিৎসা পরিচর্য া পান
যদিও COVID-19 আমাদির কদমউদিটিদে ছদিদে পিা অব্যাহে ররদেদছ, েব্ুও, যেক্ষণ আপদি
দিদেদকএব্ং অিযদির সুরদক্ষে রােদে যথাযথ পিদক্ষপগুদি দিদেি, েেক্ষণ চিচিৎসা পচিির্যা পাওো
দিরাপি। দিউ ইেকক দসটি (NYC) যেি সামদেকভাদব্ স্তব্ধ হদে দিদেদছি েেি আপিার রয
দিদকৎসাগুদি করাদিার রক্ষদে দব্িম্ব হদেদছি, এেি রসটি করার ভাদিা সমে।
চিচিৎসা পরিচর্য া পাওয়া চনরাপদ।
• দিদিক এব্ং হসদপটািগুদি োদির ররািী এব্ং কমীদির দিরাপি রােদে যথাযথ পিদক্ষপ দিদে।
এগুদি রকন্দ্র অিুযােী আিািা হদে পাদর এব্ং অযাপদেন্টগুদিদক আগুদপছু করা, িম্বর আসা িা
পযকন্ত ব্যদিব্িকদক ব্াইদর অদপক্ষা করদে ব্িা, মুদের আব্রণ পরা ব্াধ্যোমূিক করা, এব্ং
COVID-19 উপসিকগুদির েিয সমস্ত ররািীদির দিি করার মদো ব্যব্স্থাগুদিদক অন্তভুক ি করদে
পাদর।
•

রব্দিরভাি দিদিদক অযাপদেন্টদমন্ট পাওো যাদে এব্ং োরা আপিাদক ব্া আপিার দিশুদক সিরীদর
রিোর েিয প্রস্তুে।

•

একটি সিরীদর দিদে দভদেট করা আব্দিযক িা হদি রটদিদ াি ব্া দভদিও কি াদরদসং ব্যব্হার
করা রযদে পাদর।

আপনার উপসর্গ গুচিয়ি উয়পক্ষা িরয়েন না।
• রয রকাদিা িেু ি উপসদিকর েিয পদরিযকা পাি, ো রস COVID-19 এর সাদথ সম্পদকক ে রহাক ব্া
িা রহাক।
•

শ্বাসকষ্ট, কথা ব্িার অসুদব্ধ্া, ব্ুদক ব্যাথা ব্া িাপ, ব্া মুদে, হাদে ব্া পাদে অসািো সহ,
আপিার একটি দিদকৎসা সংক্রান্ত েরুদর পদরদস্থদে হদি 911 িম্বদর র াি করুি।

চনয়চিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা িরান এেং টীকা চনন।
• প্রাপ্তব্েস্ক: ব্লাি রপ্রসার, ব্লাি সুিার, এব্ং িরীদরর ওেি মদিটর করদে একটি ব্াৎসদরক স্বাস্থয
পরীক্ষা, কযাসার দিণকে এব্ং অিযািয ররাি যথা সম্ভব্ আদি দিণকে করদে দিদিং, এব্ং রুটিি
টীিাগুদি রিওোর কথা মদি রােুি।
•

দিশু: দিশুদির স্বাস্থয পরীক্ষার দিধ্কাদরে দভদেদট দিদে যাওো এব্ং টীিা রিওো দিদিে করুি।

•

প্রদেযদক: রসদেম্বর রথদক শুরু কদর ফ্লু এর েিয টীিা দিি।
রকাথাে টীিা রিওো যাদব্ রস সম্পদকক েদথযর েিয দিদি রিেুি।

•

দীর্গ িািীন অসুস্থ্তাগুচির পচরির্গ া িরান।
• COVID-19 রথদক িাোদব্টিস, স্থূিত্ব, হাদটকর ব্া

ু স ু দসর ররাি সহ, গুরুের অসুস্থোর ঝুুঁ দক

ব্ৃদি করদে পাদর এমি ররািগুদির েিয দিেদমে পদরিযকা করাি এব্ং ওষুধ্গুদি োি।
Bengali

আপনার COVID-19 এর উপসর্গ গুচি পচরিচক্ষত হয়ি আিায়দর সায়ে যর্ার্ায়র্ার্ িরুন।
• আপিার COVID-19 এর মৃিু রথদক মাঝাদর উপসিকগুদি থাকদি, ব্া আপিার উপসিকগুদি আদরা
ব্ািদে থাকদি আপিার স্বাস্থয রসব্া প্রিািকারীদক ব্িুি। COVID-19 এর উপসিকগুদি সম্পদকক আদরা
োিদে nyc.gov/health/coronavirus রিেুি "Symptoms and What to Do When Sick" (এব্ং
"উপসিকগুদি ও অসুস্থ হদি কী করদব্ি), ো েুুঁেি
ু ।
স্বাস্থ্য যসো সিয়ির জনয উপিব্ধ
• অদভব্াসি দস্থদে ব্া অথক প্রিাদির ক্ষমো দিদব্কদিদষ পদরিযকা উপিব্ধ।
•

কম েরদির ব্া দিেরিাে স্বাস্থয রসব্া সমস্ত NYC Health + Hospitals স্বাস্থয রসব্া রকন্দ্রগুদিদে
উপিব্ধ।

•

কম েরদির স্বাস্থয দব্মা এর মাধ্যদম উপিব্ধ NY State of Health। আদরা েদথযর েিয
855-355-5777 ব্া 311 িম্বদর র াি করুি।

•

আপিার একেি স্বাস্থয পদরিযকা প্রিািকারীর প্রদোেি হদি 844-692-4692 অথব্া 311 িম্বদর
র াি করুি।

•

NYC Health + Hospitals (NYC রহিথ + হদিটািস) এ 2 ব্ছর পযকন্ত ব্েসী দিশুদির
দব্িামূদিয টীিাকরণ করাদিা হে। একটি অযাপদেন্টদমন্ট করদে 844-692-4692 িম্বদর র াি
করুি।

•

দব্িামূদিয দিশু ও প্রাপ্ত ব্েস্কদির টীিাকরণ করা দিউ ইেকক দসটির অিযািয রকন্দ্রগুদি েুুঁদে
রপদে, NYC Health Map (NYC রহিথ মযাপ) টি অিুসন্ধাি করুি ব্া 311 িম্বদর র াি
করুি। অদিক রিি এব্ং স্বেন্ত্র্য
স্থািীে

•

াদমকদসও টীিাকরদণর প্রস্তাব্ রিে--আদরা েদথযর েিয আপিার

াদমকদসদক র াি করুি।

সমগ্র NYC েুদি দব্িামূদিয COVID-19 রটদটং করাদিা যাদব্। আপিার কাছাকাদছ একটি রটদটং
সাইট েুুঁদে রব্র করদে nyc.gov/covidtesting এ যাি।

আপনার িাজটি িরুন।
• আপিার স্বাস্থয রসব্া প্রিািকারী এব্ং িািাদরর অদ দস ব্া দিদিদক যাওোর সমে একটি মুদের
আব্রণ পরুি।
•

আপিার স্বাস্থয পযকদব্ক্ষণ করুি এব্ং COVID-19 এর উপসিকগুদি রিেদে রপদি আদি রথদক
আপিার স্বাস্থয রসব্া প্রিািকারীদক োিাি; োদির অদেদরি সেকক ো থাকদে পাদর।

পচরচস্থ্চত যর্িন হয়ে যসই অনুর্ায়ী NYC স্বাস্থ্য দপ্তর (NYC Health Department) তার সুপাচরশগুচি পচরেতগন
িরয়ত পায়র।
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