COVID-19: আবাসিক ভবনগুসির জনয প্রায়শই সজজ্ঞাসিত প্রশ্ন
এই নথিটি আবাথিক ভবননর মাথিকনের এবং মযাননজারনের জনয COVID-19 িম্পনকে প্রায়শই
থজজ্ঞাথিত প্রনের উত্তর প্রোন কনর। থরওনেথনং NYC িম্পনকে থবশে তনিযর জনয “Re-opening
New York City: Frequently Asked Questions”(থরওনেথন থনউ ইয়কে থিটি:প্রায়শই থজজ্ঞাথিত
প্রে) দেখুন, অিবা nyc.gov/health/coronavirus এ যান এবং “Reopening NYC” (থরওনেথনং

NYC) দেখুন।
COVID-19 প্রসতররারের জনয এই মূি চারটি পদরেপ মরন রাখুন:
•

অিুস্থ হরি বাস়িরত থাকা: আেথন যথে অিুস্থ হন বা এমন কানরা িংস্পনশে এনি িানকন
থযথন অিুস্থ থিনিন গত 14 থেনন, তাহনি বাথিনত িাকুন, যথে না আেথন অেথরহাযে
থিথকৎিার জনয দবনরান (েরীক্ষা করাননা িহ) অিবা অনযানয অেথরহাযে কানজর জনয।

•
•

শারীসরক দূরত্ব বজায় রাখুন: অনয মানুষনের দিনক অন্তত 6 ফু ট েূরনে িাকুন।
আপনার হাত পসরষ্কার রাখুন এবং পসরষ্কার করার প্রর াকি অনুিরণ করুন: অন্তত 20
দিনকন্ড ধনর প্রায়শই িাবান ও জি থেনয় হাত দধান, থবনশষ কনর দশৌিাগার বযবহার করার
েনর, নাক ঝািার েনর, কাথশ এবং হাাঁথির েনর। যথে িাবান এবং োথন উেিভয না িানক
তাহনি অন্তত 60% অযািনকাহি িহ হযান্ড িযাথনটাইজার বযবহার করুন। না দধায়া হানত
আেনার মুখ স্পশে করনবন না। আেনার কাথশ এবং হাাঁথি আেনার হাতা থেনয় ঢাকুন (হাত
থেনয় নয়)। প্রায়শই স্পশে করা েৃষ্ঠতিগুথি থনয়থমত েথরষ্কার করুন।

•

একটি মুরখর আবরণ পরা: আেনার আনশোনশর িকিনক িুরথক্ষত করুন। আেথন
উেিগেগুথি িািাই িংক্রথমত হনয় িাকনত োনরন এবং কাথশ, হাাঁথি, বা কিা বিার িময়
দরাগটি িিানত োনরন। িঠিকভানব একটি মুনখর আবরণ েরনি তা COVID-19 িথিনয়
েিা কমানত িহায়তা করনত োনর। আরও তনিযর জনয দেখুন nyc.gov/facecoverings।

অিুস্থ হরি বাস়িরত থাকুন
যে ভবরনর কমীরদর োরদর COVID-19 হরয়রে বরি িরেহ করা হয় বা পরীোর দ্বারা
সনসিত করা হয়, করব কারজ সিররত পাররন?
থনউ ইয়কে দেট (NYS) থরওনেথনংনয়র থননেে থশকা অনুযায়ী, অিুস্থ হওয়ার জনয কানজ দযাগোন
করা দিনক থবরত রাখা দবথশরভাগ কমীনক থননির িবগুসি িথতয না হওয়া েযেন্ত কানজ দফরত
আি উথিত নয়:
6.26.20
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•

তানের উেিগেগুথি শুরু হওয়া দিনক অন্তত 14 থেন হনয় থগনয় িাকনি, বা দকাননা উেিগে

•

দেখা না দগনি, তানের প্রিম েথজটিভ দটনের েনর 14 থেন অথতক্রান্ত হনি।
দকান জ্বর কমাননার ওষুধ দযমন টাইনিনি বা আইবুনপ্রানফন (নযমন অযাডথভি অর মটিেন)
বযবহার না কনরও গত থতন ধনর জ্বর আনিথন।

•

তানের িামথিক স্বানস্থযর উন্নথত হনয়নি।

েসদ ভবরনর কমীরা কারজ না আরিন?
ভবননর মাথিক এবং িম্পথত্তর মযাননজাররা বযাকাে কমী খুাঁনজ বার করার অিবা আবাথিকনের
মনধয দিনক দস্বচ্ছানিবী িাইবার কিা থবনবিনা করনত োনরন কানজ িাহানযযর জনয দযমন উেযুক্ত
মনন করনবন, দযমন েযানকজ দডথিভাথর, এবং দেনথিন েথরষ্কার এবং জীবানুমুক্তকরণ। িব িময়
শারীথরক েূরে বজায় রাখানক উৎিাথহত করনত হনব।
অিুস্থ হওয়ার জনয কারজ যোগদান করা থাকা সবরত রাখা একজন কমম চারীরক কারজ
আবার যোগদান করার আরগ সক একটি COVID-19 পরীো করারত হরব?
না, কানজ আবার দযাগোননর জনয দকাননা দটথেংনয়র আবশযকতা দনই। থকন্তু, থনউ ইয়কে থিটি,
িকি থনউ ইয়কে বািীনের, তানের উেিগে িাকুক বা না িাকুক বা হওয়ার ঝুাঁ থক দবথশ বা কম যাই
িাকুক না দকন, COVID-19 ডায়নগানথেক দটথেং কথরনয় দনওয়ার িুোথরশ কনর। আনগ যানের
দটে েথজটিভ এনিথিি তানের বতে মানন আবার দটে করার েরামশে দেওয়া হয় না, যথে না
জনস্বাস্থয থননেে থশকা বা তানের স্বাস্থয দিবা প্রোনকারীরা তা করার থননেে শ দেন।
একজন কমম চারীর COVID-19 য স্ট পসজটিভ আিরি ভবন বযবস্থাপনারক সক জনস্বাস্থয
আসেকাসরকরদর তা জানারত হরব?
থনউ ইয়কে দেনটর আবশযকতা অনুযায়ী থননয়াগকারী যথে একজন কমেিারীর থনথিত বা িনিহজনক
দকি জাননত োনরন তাহনি তানক জনস্বাস্থয আথধকাথরকনের তা জানানত হনব। থননয়াগকারীরা যথে
িরািথর জনস্বাস্থয কতৃে েক্ষনের থরনোটে করনত িান, তাহনি তারা
CovidEmployerReport@nychhc.org-দত থনউ ইয়কে দটে অযান্ড দেি কেে (NYC Test and
Trace Corps) এ িরািথর তা ইনমি করনত োনরন।
অনুিহ কনর িক্ষয করনবন দয েযা থনউ ইয়কে দটে অযান্ড দেি দপ্রািাম (NYC Test and Trace
program) শুধুমাত্র থনথিত দকিগুথি িম্পনকে ফনিা আে কনর এবং এই ইনমনির মাধযনম োওয়া
থরনোটেগুথির উত্তর দেনব না। থনউ ইয়কে থিটি একটি বযােক ইনিকেথনক িযাবনরটথর থরনোটিেং
েদ্ধথতর মাধযনম থরনোটে করা থনথিত দকিগুথির ওের থভথত্ত কনর িংস্পশে খুাঁনজ বার করার কাজটি
কনর িানক।
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শহর সক ভবরনর মাসিক বা আবাসিকরদর সবজ্ঞাসপত কররব েসদ ভবরনর যকউ অিুস্থ হন বা
COVID-19 এর পরীোয় পসজটিভ িি িাভ কররন?
না, থনউ ইয়কে থিটি স্বাস্থয এবং মানথিক স্বাস্থয েপ্তর (New York City Department of Health
and Mental Hygiene) ভবননর মাথিকনের বা আবাথিকনের অিুস্থতার বা েথজটিভ দকিগুথি
িম্পনকে অবথহত করনব না। থনউ ইয়কে থিটি দটে অযান্ড দেি কেে (The NYC Test and Trace
Corps) ঘথনষ্ঠ িাথন্ননধয আিা বযথক্তবগে যারা িংস্পনশে এনি িাকনত োনরন তানের থিথিত করার
জনয COVID-19 থনণীত িকি বযথক্তর িাক্ষাৎকার দনওয়ার দিষ্টা করনব। এই ঘথনষ্ঠ িাথন্ননধয আিা
বযথক্তবগেনক দটে করার জনয োঠাননা হনব এবং তানের িংস্পনশের ওের থভথত্ত কনর আইনিানিট
করা হনব।
যথে একজন বযথক্ত একটি দকনির িাথন্ননধয এনিনিন বনি উথিগ্ন িানকন থকন্তু NYC দটে অযান্ড
দেি কেে (NYC Test and Trace Corps) তার িানি দযাগানযাগ না কনর িানক, তাহনি দিই
বযথক্ত COVID-19 দটথেংনয়র থবকল্পগুথি িম্পনকে আনিািনা করার জনয তানের স্বাস্থয দিবা
প্রোনকারীর িানি কিা বিনত োনরন বা nychealthandhospitals.org/test-and-trace/testing দত দযনত োনরন।

শারীসরক দূরত্ব বজায় রাখুন
কমম স্থরি সক ভবরনর কমীরদর িামাসজক দূরত্ব অনুশীিন কররত হরব?
হযাাঁ, ভবননর কমীনের শারীথরক েূরে অনুশীিন করা উথিত, অনযনের দিনক অন্তত 6 ফু ট েূনর
দিনক যখনই িম্ভব। মুনখর আবরণ েরা উথিত যখন অন্তত 6 ফু নটর েূরে বজায় রাখা যানব না।
থভি এিানত, একই িমনয় থিফনট মানুনষর িংখযা িীথমত করুন। মানুষনের উথিত থননজনের
দিাকজননর িানি থিফনট িিা, থিাঁথি থেনয় ওঠা, বা েনরর থিফনটর জনয অনেক্ষা করা।

আপনার হাত পসরষ্কার রাখুন এবং পসরচ্ছন্নতার প্রর াকি অনুিরণ করুন
ভবরনর মাসিক, মযারনজার এবং রেণারবেরণর কমীরা সক কররত পাররন োরত িুস্থ হারতর
স্বাস্থযসবসে বৃসি করা োয় এবং COVID-19 এর সবস্তার যরাে কররত িাহােয করা োয়?
• ভবননর কমীনের থনথিত করনত হনব দয িবেজনীন স্থাননর হাত দধায়ার থিঙ্কগুথিনত বহমাণ
োথন, িাবান এবং কাগনজর দতায়ানি িানক িব িমনয়।
• িবেজনীন এিাকাগুথিনত অন্তত 60% শতাংশ অযািনকাহি িহ হযান্ড িযাথনটাইজার রাখার
কিা থবনবিনা করুন (উোহরণস্বরুে, িথব, বািরুম, িথি রুম, প্রনবশ েি এবং প্রস্থাননর
েি, এবং থিফট) স্বাস্থযকর হানতর স্বাস্থযথবথধ উৎিাথহত করনত ভবননর বাথিিানের মনধয।
• বািরুনম এবং অনযানয িবেজনীন এিাকাগুথিনত হাত-দধায়া িম্পনকে দোোর িাগান দযমন
উেযুক্ত হনব। nyc.gov/health/coronavirus এ যান এবং “Posters and Flyers”
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(নোোর এবং ফ্লায়ািে) খুাঁজন
ু দযখানন আেথন “Wash Your Hands Poster for Adults”
(ওয়াশ ইয়র হযান্ডি দোোর ফর অযাডাল্টি) োনবন একাথধক ভাষায়।
ভবন রেণারবেরণর কমীরা কত ঘন ঘন িসব, সবশ্রাম কে বা িসি রুমগুসির মত িবম জনীন
স্থানগুসি পসরষ্কার কররবন যেমন?
• ভবননর কমীনের থনয়থমত েথরষ্কার এবং জীবাণুনাশ করার কাজ িাথিনয় দযনত হনব অন্তত
প্রথতথেন।
o দশয়ার করা বস্তু (নযমন িরঞ্জামিমূহ) এবং দবথশ স্পশে করা েৃষ্ঠতিগুথি (নযমন
েরজার হাতি, থিাঁথির দরথিং, থিফনটর দবাতাম, আনিার িুইি, থরনিেশন দডস্ক,
হোর দডার, েুশ এবং েুি দেট, দমইিবক্স এবং িরঞ্জামিমূহ) বহু মানুষ যাতায়াত
কনরন এমন জায়গায় অিবা দশয়ার করা স্থানগুথি (নযমন থবশ্রাম কক্ষ, িথব,
থিফট, িথি রুম এবং দমইিরুম) েথরষ্কার এবং জীবানুমুক্ত করনত হনব আনরা ঘন
ঘন।
• “General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings”
(অ-স্বাস্থয েথরিযোর েথরনবনশ েথরষ্কার এবং জীবানুমুক্তকরনণর িাধারণ থননেে থশকা) দেখুন
nyc.gov/health/coronavirus এ থকভানব েথরষ্কার করার িরঞ্জাম দযমন মে, কােি
েথরষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করনত হয় এবং তার িানি েথরষ্কার করার িনগর একটি নমুনা যা
শহর ও NYS এর আবশযকতাগুথি িমিেন কনর।
• ভবননর কমীনের প্রায়শই িাবান ও োথন থেনয় তানের হাত দধায়া উথিত অন্তত 20
দিকনন্ডর জনয, থবনশষ কনর েথরষ্কার করার েনর। যথে িাবান আর োথন উেিভয না
িানক তাহনি তানের উথিত একটি অন্তত 60% অযািনকাহি িহ হযান্ড িযাথনটাইজার বযবহার
করা।

একটি মুরখর আবরণ পরুন
কমম স্থরি ভবরনর কমীরদর সক মুরখর আবরণ পররত হরব?
ভবননর কমীরা তানের থননজনের মনধয এবং অনযনের দিনক অন্তত 6 ফু ট েূরে বজায় রাখনত না
োরনি অবশযই একটি মুনখর আবরণ েরনবন। দকউ কমীনের 6 ফু ট েূরনের মনধয িনি এনি েরার
জনয তানের একটি মুনখর আবরণ প্রস্তুত রাখনত হনব।
ভবরনর বযবস্থাপনারক সক ভবরনর কমীরদর জনয মুরখর আবরণ প্রদান কররত হরব?
ভবননর বযবস্থােনানক থবনামূনিয মুনখর আবরণ প্রোন করনত হনব ভবননর কমীনের। ভবননর
বযবস্থােনানক িব িময় েযোপ্ত েথরমানণ মুনখর আবরণ মজুত রাখনত হনব। কমীনের আনা মুনখর
আবরণগুথি নুযনতম মানেণ্ড েূরণ করনি আেথন তানের দিগুথি থননয় আিনত এবং েরার অনুমথত
থেনত োনরন।
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একটি গ্রহণরোগয মুরখর আবরণ সহরিরব সক সবরবসচত হয়?

অনুিহ কনর মুনখর আবরণ িম্পথকে ত এই প্রায়শই থজজ্ঞাথিত প্রোবিী দেখুন।
ভবরনর কমীরা মুরখর আবরণ পররি সক তারদর সনরজরদর মরেয এবং অনযরদর িারথ 6 িু
দূরত্ব বজায় রাখরত হরব?
মুনখর আবরনণর বযবহার শারীথরক েূরে বজায় রাখার থবকল্প হওয়া উথিৎ নয়। দযখানন িম্ভব হনব
দিখানন কমীনের অনযনের দিনক অন্তত 6 ফু ট েূরে বজায় রাখনত হনব। যখন শারীথরক েূরে
বজায় রাখা িম্ভব হনব না, তখন কমেিারীনের অবশযই একটি মুনখর আবরণ েরনত হনব।

িাোরণ ভবরনর সিয়াকিাপ
বায়ু চিাচি বযবস্থা সক COVID-19 ট্রান্সসম কররত পারর? ভবরনর কমী এবং অনযরদর
িুরসেত রাখরত আসম কী বযবস্থা সনরত পাসর?
বতে মান প্রমাণ িীথমত এবং একটি বায়ু িিািি বযবস্থায় প্রনবশ করা বায়ু ভাইরািটি োন্সথমট করনব
এরকম থকিু বনি না। যথেও, এয়ার কথন্ডশথনং ইউথনট, বায়ু প্রবানহর নাথি বা োখাগুথি (বযথক্তগত
বা ঘনরর োখা) দিনক জায়গাগুথি জুনি বায়ুর িনবনগ িিািি, ড্রেনিটগুথিনক 6 ফু নটর দবথশ েূনর
থননয় দযনত োনর। দিই িানি, আেনার জায়গা অনুযায়ী যা উেযুক্ত হনব দিই থহনিনব, বায়ু িিািি
উন্নত করনত এই েেনক্ষেগুথি থনন:
• বাইনরর বাতাি থভতনর দঢাকার শতাংশ 100% েযেন্ত বািাবার দিষ্টা করুন (প্রিনম
তােমাত্রা, বায়ু িিািি এবং শীততাে থনয়ন্ত্রণ (HVAC) থিনেনমর তাে এবং আদ্রতা
থনয়ন্ত্রণ উভনয়র িানি িামঞ্জিয থনথিত করুন, এবং তার িানি বাইনরর এবং থভতনরর
বাতানির মাননর থবষয়গুথির জনয থিনেনমর িক্ষমতাগুথির িানি িংগথত যািাই কনর থনন)।
•
•

িম্ভব হনি, দিাক িাকা জায়গাগুথিনত িামথিক বায়ু প্রবাহ বািান।
তােমাত্রা বা দিাক িাকার ওের থভথত্ত কনর বাতানির িরবরাহ থনয়ন্ত্রণ করা থডমযান্ড-

•

কনরাি দভথিনিশন (Demand-control Ventilation, DCV) থনয়ন্ত্রণগুথি থনথিয় করুন।
েথরনবশগত েথরথস্থথত এবং ভবননর আবশযকতাগুথি অনুমথত থেনি, বায়ু প্রবাহ বািানত
স্বাভাথবক বায়ু িিািি (উোহরণস্বরূে, িম্ভব ও থনরােে হনি জানিা খুনি দেওয়া) বযবহার

•

করার কিা থবনবিনা করুন।
বায়ু প্রবানহর থডজাইননর থবনশষ দকাননা েথরবতে ন না কনর দকন্দ্রীয় বায়ু েথরনশাধন যতটা
িম্ভব উন্নত করুন (MERV 13 বা 14)
থফল্টার যিাযিভানব িাগাননা হনয়নি থকনা তা থনথিত করনত এবং থফল্টানরর বাইোি

•

নুযনতম করার উোয়গুথি েরীক্ষা করনত থফল্টার হাউথিং এবং তাকগুথি েযেনবক্ষণ করুন।
ডাইথিউশন বায়ু িিািি িবোথধক করনত দকউ না িাকার িময় বায়ু িিািি বযবস্থা িািু

•

রাখার কিা থবনবিনা করুন।
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•

থনথিত করুন দয কমেনক্ষনত্র দিাক িাকাকািীন দরেরুম দফথিথিটিগুথিনত এক্সহে ফযানগুথি
কাজ কনর এবং েূণে ক্ষমতায় িনি।

COVID-19 ভাইরাি সক পুি এবং হ

ারবর মােযরম ে়িারত পারর?

দকান প্রমাণ দনই দয COVID-19 েুি ও হট টনবর মাধযনম মানুনষর মনধয িথিনয় দযনত োনর। েুি
এবং হট টনবর িঠিক েথরিািনা, রক্ষণানবক্ষণ এবং জীবাণুমুক্তকরণ (নযমন দলাথরন এবং দরাথমন
িহ) COVID-19 িৃথষ্টকারী ভাইরািটিনক অেিারণ বা থনথিয় করনব।
থকন্তু, COVID-19 –এর িাম্প্রোথয়ক থবস্তার ক্রমাগত িিাকািীন বাথিিানের উথিত স্বাস্থযকর হানতর
স্বাস্থযথবথধ এবং শারীথরক েূরনের অনুশীিন করা। ভবননর মাথিকনের এবং অোনরটরনের উথিত
েৃষ্ঠতিগুথির থনয়থমত েথরচ্ছন্নতার েথরিািনা করার উেযুক্ত েথরষ্কার এবং জীবাণুমক্ত
ু করণ করার েদ্ধথত
বযবহার কনর, প্রায়ই স্পশেকৃত েৃষ্ঠতি ও বস্তুগুথিনক থবনশষ মননানযাগ থেনয়
(nyc.gov/heath/coronavirus –এ দেখুন িুোথরিগুথির জনয)।

ভবরনর সবসভন্ন পসররেবা িরবরাহকারী (রেমন খাদয, প্রাথসমক িরবরাহ অথবা ওেুে) সক
অনযরকমভারব পসরচািনা করা উসচত?
ভবননর বিবািকারীনের (কমী এবং বাথিিানের) শারীথরক েূরে বজায় রাখা উথিত থিঠি ও
েযানকজ িহণ করার িময় এবং ভবনন প্রনবশ বা প্রস্থান করার িময়। থিঠিেত্র নািািািা করার
ের, ভবননর িকি বাথিিানের উথিত স্বাস্থযকর হানতর স্বাস্থযথবথধ অনুশীিন করা। একটি বি
আবাথিক ভবন দযখানন েযানকজগুথিনক িথবনত দরনখ যাওয়া হয়, দিখানন ভবন কমীরা বাথিিানের
িহায়তা করার জনয থবনবিনা করনত োনরন তানের অযাোটেনমনির েরজার বাইনর দডথিভাথরগুথিনক
দরনখ থগনয়।
থকিু িরবরাহকারী েথরনষবারও (নযমন উবার ইটি, দেশডাইনরক্ট এবং অযামাজন) “থবনশষ
থননেে শনা”-র জনয অনিাইন থবভাগ আনি দযখানন দিানক আরও তিয থিখনত এবং অনুনরাধ করনত
োনরন, দযমন, েযানকজগুথি তানের েরজার বাইনর দেৌাঁনি দেওয়া, অিবা দটক্সট বা কি করনত
এবং েযানকজ(গুথি) েরজার বাইনর দরনখ যাওয়ার জনয বযথক্তর-দিনক-বযথক্তর দযাগানযাগ এবং
েৃষ্ঠতনির স্পশে িীথমত করনত।
বিবািীরদর সক করা উসচত েসদ ভবরনর মরেয িায়ার অযািামম যবরজ ওরে?
ভবননর বিবািকারীনের উথিত থবথডংনয়র েযান্ডাডে দপ্রানটাকি অনুিরণ করা যথে ফায়ার এিামে
দবনজ ওনঠ এবং অথগ্ন থনরােত্তা আেি করা উথিত না। ফায়ার এবং থবথডং দকাডগুথিনক অনুিরণ
করা অবযাহত রাখনত হনব এবং ফায়ার দডারগুথিনক দখািা উথিত হনব না। এই ধরননর ঘটনার
িময় ভবননর বিবািকারীনের উৎিাথহত করুন এনক অেনরর দিনক কমেনক্ষ 6 ফু নটর েূরে বজায়
রাখনত যখন তারা ভবন দিনক প্রস্থান করনবন।
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েসদ যকান সনসদম ষ্ট ইউসনর যমরামরতর প্ররয়াজন হয় (উদাহররণ, প্লাসবং অথবা রেণারবেণ)?
ভবননর বিবািকারী এবং কমীনের িাধারণ প্রথতনরাধমূিক থক্রয়া অনুিরণ করা উথিত, দযমন
স্বাস্থযকর হানতর স্বাস্থযথবথধ অনুশীিন করা এবং শারীথরক েূরে বজায় রাখা কাজ িিাকািীন।
ভবননর বিবািকারীনের এবং কমীনের মুনখর আবরণ েরার কিাও থবনবিনা করা উথিত। েনর
কমেস্থানগুথিনক েথরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করুন (থকভানব “General Guidance For Cleaning and
Disinfection for Non-Health Care Settings” (অ-স্বাস্থয েথরিযোর েথরনবনশ েথরষ্কার এবং
জীবানুমুক্তকরনণর িাধারণ থননেে থশকা) কমেস্থান েথরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করা যায় তার িম্পনকে আরও
তিয জাননত nyc.gov/health/coronavirus –এ দেখুন)।
আবাসিক ভবরনর মাসিকরা এবং িম্পসির বযবস্থাপকরা আর কীভারব এই িময় বাসিোরদর
িুস্থ থাকরত এবং সবসচ্ছন্নতা কমারনার জনয িহায়তা কররত পাররন?
যথে ভবননর কমীরা িক্ষম হন, তাহনি দিই বাথিিানের িানি দফান অিবা দটক্সট িারা
(বযথক্তগতভানব না) দিক ইন করায় থবনবিনা করনত োনরন যারা এই ধরনণর দযাগানযানগ আিহ
প্রকাশ কনরনিন।
আররা তথয এবং িহায়তার জনয:
• আেনার যথে একজন স্বাস্থযনিবা প্রোনকারীর প্রনয়াজন হয়, NYC দহিি োি হিথেটািি
(NYC Health and Hospitals) িকি থনউ ইয়কে বািীনক তানের অথভবািন অবস্থা,
স্বাস্থযবীমার থস্থথত বা অিে প্রোননর ক্ষমতা থনথবেনশনষ েথরিযো প্রোন কনর িানক।
844-692-4692 বা 311 নম্বনর কি করুন।
• একটি েরীক্ষার িাইট খুাঁনজ বার করনত nyc.gov/covidtest এ যান অিবা 311 নম্বনর কি
করুন।

যেভারব পসরসস্থসতর পসরবতমন হরব যিই অনুোয়ী NYC স্বাস্থয দপ্তর (NYC Health Department) তার
িুপাসরশগুসি পসরবতমন কররত পারর।
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