
COVID-19 
এর জন্য 
আমি পরীক্ষা 
কমরয়েমি।
এখন কী হয়ে?

Bengali



আপনষার পরীক্ষার ফলষাফল যমি 
ননয়েটিভ আয়ে
যদি আপনার COVID-19 এর ক�াননা উপসর্গ না থাকে, 
তাহনে আপনার পদরবানরর সিস্যনির �াছ কেন� 
আপনার আোিা ো�ার ির�ার কনই, এবং �ানেও 
কযনত পানরন যতক্ষণ না COVID-19 এ আক্ান্ত �ানরা 
সানে ঘদনষ্ঠ সংস্পন ্্গ আসনছন। তনব, ঘন ঘন আপনার 
হাতগুনো সাবান ও পাদন দিনে ক�াো, বাদির বাইনর 
ো�নে মনুে এ�টি আবরণ পরা, এবং অন্যনির কেন� 
যতটা সম্ভব �মপনক্ষ 6 ফুট িনূর ো�ার মত সা�ারণ 
পবূ্গসত�্গ তাগুনো কমনন চো গুরুত্বপণূ্গ। আপদন যদি 
COVID-19 এ আক্ান্ত �ানরা ঘদনষ্ঠ সংস্পন ্্গ আনসন, 
তাহনে ক্ষবার সংস্পন ্্গ আসার পর 10 দিন পয্গন্ত 
আপনার বাদিনত ো�া এবং এই সমে ও এর পরবততী 
চার দিন �নর দননের মন�্য ক�াননা উপসর্গ কিো যাে 
দ�না েক্ষ্য রাো উদচত।

আপনার যদি COVID-19 এর উপসর্গসমহূ োন�, তাহনে 
পরীক্ষার ফোফে কননরটিভ আসনেও, ক�াননা র�নমর 
জ্বর-উপ্ম�ারী ওষ�ু না কেনে জ্বর চনে যাওোর পর 
এবং আপনার উপসর্গসমনূহর উন্নদত কিো কিোর পর 
�মপনক্ষ 24 ঘন্া সমে বাদিনত ো�ুন। যদি আপনার 
উপসর্গসমহূ োরানপর দিন� যাে বা উন্নদত না হে, তাহনে 
আর ক�ান �ারনণ আপদন অসসু্থ কবা� �রনত পানরন 
বা আপনার আবারও COVID-19 পরীক্ষা �রাননা উদচত 
দ�না তা োননত আপনার স্াস্থ্য কসবা প্রিান�ারীন� 
কফান �রুন। আপনার যদি এ�টি স্াস্থ্য কসবা প্রিান�ারী 
ির�ার হে, 844-692-4692 নম্বনর বা 311 নম্বনর কফান �রুন। 
অদভবাসন দস্থদত বা আদে্গ� মেূ্য পদরন্ান�র সামে্গ্য 
দনদব্গন্নষ স্াস্থ্য কসবা প্রিান �রা হে।

আপনষার পরীক্ষার ফলষাফল যমি 
পমজটিভ আয়ে, তৎক্ণষাৎ মনয়জয়ক 
অন্যয়ির নেয়ক আলষািষা কয়র নফলুন
অন্যনির অসসু্থ হনে পিা প্রদতনরা� �রনত দননেন� 
অন্যনির কেন� আোিা �নর কফেনু। দনরাপনি আলাদা 
হকে, অন্য �াউন� ছািা দননের ঘনর ো�ুন এবং সম্ভব হনে 
এ�টি আোিা বােরুম ব্যবহার �রুন। অন্যনির �ানছ যদি 
ো�নতই হে তাহনে মনুে এ�টি আবরণ ব্যবহার �রুন 
এবং অন্যনির কেন� �মপনক্ষ 6 ফুট িনূর ো�ুন। আপদন 
যদি দনরাপিভানব ঘনর আোিা ো�নত না পানরন, তাহনে 
দবনামনূে্য এ�টি কহানটে রুম কপনত 844-692-4692 নম্বনর 
কফান �রুন অেবা https://www.nychealthandhospitals.org/
test-and-trace/take-care/ দভদেট �রুন।



মনয়ের েেগুয়লষা েমত্য নষা হওেষা পয্যন্ত 
আপনষার উমেত আলষািষা েষাকষা:
1. এই ব্যাপারগুনোর পর েমপকষে 10 দিন পার হনেনছ: 

a. আপদন অসসু্থ কবা� �রনত শুরু �নরনছন বা 
b.  কয দিন আপদন পরীক্ষা �দরনেদছনেন (যদি আপদন 

অসসু্থ কবা� �নর না োন�ন) 

2.  ক�াননা �রননর জ্বর ও ব্যো উপ্ম�ারী ওষ�ু (কযমন 
অ্যাডদভে, মট্রিন, টাইনেনে বা অ্যাসদপদরন) না ননকে 
�মপনক্ষ 24 ঘন্া আপনার ক�াননা জ্বর আনসদন

3. আপনার সাদব্গ� অসসু্থতার উন্নদত হনেনছ।

আপনার যদি শ্াসকষ্ট, স্ায়ী ব্যথা বা বুকক চাপ 
ধকর থাকা, দবভ্াদতি, জেকে থাককে না পারা, জ�োাট 
বা জচহারা নীল হকয় যাওয়া, বা অন্য জকাকনা েরুরী 
অবস্া জিখা জিয়, 911 এ জ�ান করুন।

আপনষার স্ষাস্্য নেেষা প্রিষানকষারীর েষায়ে 
কেষা েলুন
আপনার স্াস্থ্য কসবা প্রিান�ারীন� কফান �রুন এবং তানির 
োনান কয আপনার COVID-19 পরীক্ষার ফোফে পদেটিভ 
এনসনছ। আপদন যদি এ�েন বনোনে্যষ্ঠ প্রাপ্তবেস্ক হন বা 
ক�াননা অন্তদন্গদহত স্াস্থ্যরত অবস্থা োন�, তাহনে আপনার 
প্রিান�ারী আপনান� দনরাপি রােনত ও আপনার কসবা 
চেমান রােনত আপনার েন্য বািদত দননি্গ্না দিনত পানর। 
যানির COVID-19 পরীক্ষাে পদেটিভ আসনব, তানির েন্য 
90 দিন পয্গন্ত পরীক্ষা �রাননা বা�্যতামেূ� নে। এ�টি 
পদেটিভ পরীক্ষার পরবততী 90 দিননর মন�্য �রাননা দ্রুত 
পরীক্ষা অ্যাপনেন্নমন্গুনো বাদতে �রা হনব। আপনার 
যদি নতুন ক�াননা উপসর্গ কিো কিে তাহনে আপনার স্াস্থ্য 
কসবা প্রিান�ারীর সানে �ো বেনু।

আপনার যদি এ�েন স্াস্থ্য কসবা প্রিান�ারীর প্রনোেন 
হে, তাহনে 844-692-4692 বা 311নম্বনর কফান �রুন। 
অদভবাসন দস্থদত বা আদে্গ� মেূ্য পদরন্ান�র সামে্গ্য 
দনদব্গন্নষ স্াস্থ্য কসবা প্রিান �রা হে।

NYC নেস্ট অ্যষান্ড নরেে এর জন্য প্রস্তুত হওেষা 
আপনার COVID-19 পরীক্ষার ফোফে যদি পদেটিভ আনস, 
তাহনে আপনান� দনরাপি ো�নত সাহায্য �রার েন্য 
এ�েন প্রদ্দক্ষত NYC কটস্ট অ্যান্ড করেস �নট্যাক্ট করেসার 
আপনান� কফান �রনবন। আপনার কফান �্যাদরোনরর 
উপর দনভ্গ র �নর, �োর আইনডদন্দফন�্নন “COVID“, 
“NYC Test + Trace“ কিো কযনত পানর, অেবা নম্বরটি 
“212-540-“ বা “212-240-“ দিনে শুরু হনত পানর। 



কনে্যষাক্ট নরেেষার যষা করয়েন তষা হল:
•  আপনাকে ননরাপকে আলাো থােকে সাহায্য েরকেন যযন 
আপনন অন্যকের মক্্য COVID-19 না ছড়ান। 

•  নিনেৎসা যসো, খাে্য, ো থাোর জন্য যোকনা নেনামকূল্যর 
স্ান সহ আপনার যয যোকনা সহায়ো যপকে সাহায্য েরকেন।

•  যাকের সাকথ আপনন সাম্প্রনেে সমকয় সংস্পক শ্ে  একসকছন 
এেং COVID-19 সংক্রনমে েরকে পাকরন োকের নাম ও 
যযাগাকযাকগর েথ্য নজকঞেস েরকেন।

•  েখনও আপনার অনিোসন নস্নে জানকে িাইকেন না।

•  আপনার োকছর ে্যনতিকের য�ান েকর জানাকেন যয োরা 
COVID-19 এর সংস্পক শ্ে  একস থােকে পাকরন এেং োকের 
উনিে পরীক্া েরাকনা। আপনার নাম েখনও প্রো্ েরা 
হকে না এেং যগাপনীয়ো েজায় রাখা হকে।

•  নননচিে েরকেন যয সংগৃহীে সেল েথ্য ননরাপকে 
সংরক্ণ েরা হকয়কছ।

িো �নর �নট্যাক্ট করেসানরর স�ে প্রননের সঠি� 
েবাব দিন — তারা আপনান� সাহায্য �রার েন্য 
ও অন্যনির দনরাপনি রাোর েন্য �াে �রনছন। 
আপনার সানে কফানন কযারানযার �রনত না পারনে 
এ�েন �নট্যাক্ট করেসার আপনার বাদিনতও কযনত 
পানরন। তারা কয �নট্যাক্ট করেসার তা প্রমাণ �রার েন্য 
তানির �ানছ পদরচেপত্র ো�নব। আনরা তনে্যর েন্য 
TestandTrace.NYC নিনজট েরুন।

নফষানকয়লর জন্য মকভষায়ে প্রস্তুত হয়ত হয়ে

ধষাপ 1।   আপমন কখন অন্যয়ির িষায়ে 
COVID-19 িমিয়ে েষাকয়ত পষায়রন তষা 
আন্ষাজ করুন
এই তাদরেগুনো দেনে রােনু যানত �নট্যাক্ট করেসার কসই 
সব ব্যদতিনির সাহায্য �রনত পানরন যানির আক্ান্ত হওোর 
সম্ভাবনা আনছ।

(a)  আপনন েকে প্রথম অসুস্ যো্ েকরনছকলন মকন 
েরার যিষ্া েরুন।

	 যয োনরকখ আপনন প্রথম অসসু্থ ববাধ েকেন।

বা



 যয োনরকখ আপনন পরীক্া েরাকনার জন্য COVID 
এক্সকপ্রকস নগকয়নছকলন, যনে আপনন অসুস্ যো্ 
না েকর থাকেন। 

 _____/_______/______

(b)  এোর, যসই োনরকখর দইু নদন আকেে োনেখটি 
নলখুন।

 _____/_______/______

(c)  োরপর, আপনন যয োনরকখ অন্যকের যথকে আলাো 
থােকে শুরু েকরকছন বসটি নলখুন।

 _____/_______/______

(b) ও (c) োনরখ ও এর ম্্যেেতী নেনগুকলা হকছে যসই সময় 
যখন অন্যরা COVID-19 এর সংস্পক শ্ে আসকে পাকরন।

ধষাপ 2।   নেই েে ে্যমতিয়ির তষামলকষা 
করুন যষায়ির েষায়ে আপমন ঘমনষ্ঠ 
েংস্পয় ্্য এয়েয়িন
(b) ও (c) তাদরে ও এর ম�্যবততী দিনগুনোনত আপদন যানির 
সানে সমে �াটিনেনছন তানির সবার তাদে�া �রুন। 

এর মকধ্য আকে:
• আপনন যাকের সাকথ োস েকরন

•  আপনন যাকের সাকথ ্ারীনরেিাকে ো যযৌনসংস্পক শ্ের 
মা্্যকম ঘননষ্ঠ হকয়কছন 

•  আপনার োনড়কে যারা যসো প্রোন েকরকছ যনে োরা 
24 ঘন্া সমকয়র মক্্য েমপকক্ 10 নমননট সময় আপনার 
6 �ুকটর মক্্য অেস্ান েকর থাকে।

•  আপনন যাকের সাকথ োজ েকরন যনে োরা 24 ঘন্া 
সমকয়র মক্্য েমপকক্ 10 নমননট সময় আপনার 6 �ুকটর 
মক্্য অেস্ান েকর থাকে।

•  অন্যান্য ে্যনতিগণ যারা 24 ঘন্া সমকয়র মক্্য েমপকক্ 
10 নমননট সময় আপনার 6 �ুকটর মক্্য অেস্ান েকরকছ।

আপনার পরীক্ষার ফোফে যদি পদেটিভ হে, এবং 
আপদন ক�াননা অস্দতি কবা� না �নরন, তাহনে তৎক্ষণাৎ 
এই তাদে�ার মানষুনির বনে দিনত পানরন কয তারাও কযন 
এ�টি COVID-19 পরীক্ষা �দরনে কনে এবং অন্যনির কেন� 
আোিা ো�নত শুরু �নর। এ�েন �নট্যাক্ট করেসার প্রদতটি 
ব্যদতিন� পরীক্ষা �রানত ও তানির প্রনোেনীে কসবা কপনত 
সাহায্য �রনত তানির সানে কযারানযার �রনবন।



COVID এক্সকপ্রস সাইটসমকূহ পনলমাকরজ যিইন নরঅ্যাে্ন ো 
নপনসআর (Polymerase chain reaction, PCR) পরীক্া েরা হয়, যা 
COVID-19 সষৃ্টিোরী িাইরাকসর নজনগে উপাোন সনাতি েকর। 
নপনসআর পরীক্াসমহূ অে্যন্ত সুিারু, যযকহেু িাইরাসটি 
আপনার যেকহ খেু সামান্য পনরমাকণ থােকলও এই পরীক্ায় 
্রা পকড়। যেন্রিাগ যক্করে পরীক্ার �লা�ল আপনন যয 
নেন COVID এক্সয়প্রয়ে যাকেন যস নেনই জাননকয় যেয়া হকে। 
দ্রুেেম সমকয় যপক্ন্ যপাটশোকলর মা্্যকম আপনার পরীক্ার 
�লা�ল যপকে মাইিাকটশে (epicmychart.nychhc.org/MyChart) 
ননেন্ধন েরুন। আপনন যনে যপক্ন্ যপাটশোকল ঢুেকে না 
পাকরন, োহকল নলিননকের েমশেিারীকের এেজন আপনার 
�লা�ল জাননকয় নেকে আপনাকে য�ান েরকেন অথো 
আপনন িাইকল পরীক্ার েইু যথকে নেন নেন পর নপ্রন্ েরা 
�লা�ল েুকল ননকে নলিননকে ন�কর আসকে পাকরন। 

পরীক্ষার ফলষাফয়লর জন্য যখন 
অয়পক্ষা করয়িন তখন আপনষার 
কী করনীে
আপদন যেন আপনার ফোফনের েন্য অনপক্ষা 
�রনছন (এবং এমনদ� পাওোর পনরও) তেন 
আপনার উদচত এই ব্যাপারগুনো অব্যাহত রাো:

•  অসুস্ হকল বাদিকে থাকুন: যদি আপনার উপসর্গ োন�, 
তাহনে যতটা সম্ভব বাদিনত ো�ুন এবং অন্যনির সানে 
সংস্প ্্গ এদিনে চেনু, দবন্ষ �নর তারা যানির গুরুতর 
COVID-19 েদনত অসসু্থতাে আক্ান্ত হওোর সম্ভাবনা কবদ্ 
(বনোনে্যষ্ঠ প্রাপ্তবেস্ক ব্যদতিরণ এবং অন্তদন্গদহত স্াস্থ্যরত 
অবস্থা আনছ এমন কয ক�াননা ব্যদতিসহ)।

•  শারীদরক িরূত্ব বোয় রাখুন: আপনার পদরবানরর সিস্য 
নন এমন ব্যদতিনির কেন� �মপনক্ষ 6 ফুট িরূত্ব বোে রােনু।

•  একটি মকুখর আবরণ পরুন: দননেন� এবং দননের 
চারপান্র মানষুনির সরুদক্ষত রােনু। মনুের আবরণসমহূ 
COVID-19 এর দবতিার �মানত সাহায্য �নর দবন্ষ �নর যদি 
আপদন অসসু্থ হন এবং বঝুনত না পানরন। 

•  হাকের দনরাপি স্াস্্যদবদধ জমকন চলুন: ঘন ঘন সাবান ও 
পাদন দিনে হাত �ুন অেবা সাবান ও পাদন না ো�নে এ�টি 
অ্যােন�াহে-ভিভতিক হ্যান্ড স্যাদনটাইোর ব্যবহার �রুন; 
প্রােই স্প ্্গ �রা হে এমন পষৃ্ঠতেগুনো ঘন ঘন পদরষ্ার 
�রুন; না ক�াো হাত দিনে মেুমণ্ডে স্প ্্গ �রা কেন� দবরত 
ো�ুন; এবং, হাত দিনে নে, বরং �াপনির হাতা বা এ�টি 
টিস্ুয দিনে আপনার হা াদচ বা �াদ্ আিাে �রুন।
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আপনষার েংস্পয় ্্য 
আেষা ে্যমতিয়ির 
েম্পয়ক্য  মনয়ের 
তে্যগুয়লষা মলয়খ 
রষাখষার িষাধ্যয়ি একজন 
কনে্যষাক্ট নরেেষায়রর কষাি 
নেয়ক আেষা কয়লর 
জন্য প্রস্তুত নহষান: 



পনরনস্নে পনরেনেশে ে হওয়ার সাকথ সাকথ NYC 
স্াস্্য েপ্তর োর ননকেশে্নাসমূহ পনরেেশে ন 
েরকে পাকর।
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