
COVID-19 চিচিৎসাসমূহ আপনার শরীরর উপচথিত ভাইরারসর সংখ্্যা িম িররত পারর, উপসর্্গ হ্াস িররত পারর 
এবং আপনারি হাসপাতারে যাওয়া এড়ারত সাহায্য িররত পারর। অসুথি হওয়ার পরর দ্রুত চিচিৎসা শুরু িরার ফে 
সব চিরয় ভারো হয়, তাই অচবেরবে পরীক্া িরারনা গুরুত্বপরূ্্গ যচি আপনার উপসর্্গ থারি। 
যদি আপনার ফলাফল পদিটিভ হয়, দিদিৎসা সম্পর্িকে  দিজ্াসার িন্য আপনার স্াস্থ্য পদরিযকো 
প্রিানিারীর্ি অথবা 212-268-4319 নম্বর্র ফোফান িরুন।

COVID-19 দিদিৎসাসমূহ এখন উপলব্ধ 

িী ধরর্নর দিদিৎসা উপলব্ধ?
সবরিরয় ব্যবহৃত চিচিৎসা পদ্ধচত হরছে মুরখ্ খ্াওয়ার 
অ্যাচটিভাইরাে বচড় (পাাি চিন ধরর চনওয়া বচড়)। 12 
বছর এবং তার চবচশ বয়স্ক ব্যচতির্র্ যারির র্ত পাাি 
চিরনর মরধ্য উপসর্্গ শুরু হরয়রছ তারা মুরখ্ খ্াওয়ার 
অ্যাচটিভাইরাে চিচিৎসা চনরত পাররন, যচি উপযতুি হন।

12 বছর বা তার চিরয় িমবয়সীরা যারা মুরখ্ খ্াওয়ার 
অ্যাচটিভাইরাে চনরত পাররব না তারা অন্যান্য ধররনর 
চিচিৎসা চনরত পাররব।

দিদিৎসা পাওয়ার উপযুক্ত িারা? 
যারা COVID-19 এর পরীক্ায় পচিটিভ ফে চপরয়রছ 
(চয চিারনা ধররনর পরীক্া ব্যবহার িরর) এবং 
উপসরর্্গ ভুর্রছ তারা চিচিৎসার উপযুতি হরব।

চিচিৎসার িথা চিরঞেস িরুন, চবরশষ িরর যচি 
আপনার: 

•  বয়স 65 বছর এবং তার চবচশ হয় 
•  চিারনা অন্তচন্গচহত স্াথি্যর্ত অবথিা থারি, চযমন 

থিথূেতা, ডায়ারবটিস, হৃিররার্, ফুসফুরসর সমস্যা, 
চিডচনর চরার্, িবু্গে চরার্ প্রচতররাধ ক্মতা, অথবা 
র্ভ্গ বতী হওয়া

আপচন যচি চিারনা ওষুধ চনওয়া অবথিায় থারিন 
তাহরে আপনার চসবা প্রিানিারীরি িানান, চযরহতু 
এটি আপচন চিান ধররনর চিচিৎসা পারবন তারি 
প্রভাচবত িররত পারর।

আদম িীভার্ব দিদিৎসা পাব? 
যচি আপনার ফোফে পচিটিভ হয়, সারথ সারথ 
আপনার চসবা প্রিানিারীরি িে িরুন। আপচন 
উপযুতি হরে আপনার চসবা প্রিানিারী আপনারি 
মুরখ্ খ্াওয়ার অ্যাচটিভাইরাে চিচিৎসা চিরত পাররন 
বা অন্যান্য চিচিৎসা পদ্ধচত খ্ুারি চনরত সাহায্য িররত 
পাররন।

চসই সারথ আপচন:

•  এিটি NYC Health + Hospitals "Test & Treat" 
(পরীক্া ও চিচিৎসা) চিন্দ্র খ্ুারি চনরত পাররন  
nyc.gov/covidtest ঠিিানায় চর্রয় অথবা  
212-268-4319 বা 311 নবেরর চফান িরর।

•  সরিারী "Test to Treat" (চিচিৎসার িন্য পরীক্া)
চিন্দ্র চিচনিতিারী চভচিট িরুন  
aspr.hhs.gov/TestToTreat ঠিিানায়।

দিদিৎসায় িত খরি হয়? 
মুরখ্ খ্াওয়ার অ্যাচটিভাইরাে চিচিৎসা বত্গ মারন 
চবনামূরে্যর। অন্যান্য ধররনর চিচিৎসার িন্য খ্রি 
হরত পারর — চিচিৎসা প্রচতষ্ান এবং আপনার স্াথি্য 
চসবা প্্যারনর সারথ চয চিারনা খ্রি-চশয়াচরং এর িন্য 
চযার্ারযার্ িরুন। NYC Health + Hospitals ইচমররেশন 
স্্যাটাস বা মূে্য পচররশারধর ক্মতা চনচব্গরশরষ চসবা 
প্রিান িরর। 

পরিরথিরি অনুযায়ী NYC স্াথিথ্য দপ্তি িাি সুপারিশগুরি পরিবি্তন কিতি পাতি।  12.12.22 Bengali

টিিা চিওয়া হরছে আপনার চনরিরি, পচরবাররি ও আপনার সম্প্রিায়রি  
COVID-19 চথরি বাািারনার চসরা উপায়। এিটি টিিািান চিন্দ্র খ্ুারি চপরত,  

nyc.gov/vaccinefinder চভচিট িরুন অথবা 877-829-4692 নবেরর চফান িরুন।

?

https://www.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
http://nyc.gov/vaccinefinder

