COVID-19 টেস্টিং: প্রায়শ স্িজ্ঞাস্িত প্রশ্নাবলী (FAQ)
মূলত দু ধরনের টেস্ট আনে:
• ডায়গ ানস্টক টেট: বততমাগন কানরার COVID-19 হনেনে ককো (অর্থাৎ তারা বতথ মানে অসুস্থ
ককো) তা কের্থে করনত টসাোব বা লালা পরীক্ষা।
• অ্যাস্িবস্ড টেট (টিগ ালস্ি টেটও বলা হনে র্ানক): অ্তীগত টকানো সমনে কানরার COVID19 হনেকেল ককো তা কের্থে করনত রক্ত পরীক্ষা করা হে।
বততমান িিংক্রমগে িনয ডায়গ ানস্টক টেট
ডায়গ ানস্টক টেস্টিং কীভাগব ক া হয়?
আপোর োনক বা গলাে একটি টসাোব (একটি লম্বা ককউ-টিনপর মনতা) ঢু ককনে বা আপোর লালা সংগ্রহ
কনর একটি ডােনগােকস্টক টেস্ট করা হে। সাধারর্ টসাোব বা লালার েমুো একটি লযানব পাঠানত হে,
যকদও ককেু টেস্ট স্বাস্থয টসবা প্রদােকারীর অকিনসও করা টযনত পানর। আপোর যকদ COVID-19 এর
উপসগথগুকল র্ানক তাহনল টেনস্টর িলািনলর জেয অনপক্ষা করার সমেটিনত আপোর যতো সম্ভব বাকিনত
র্াকা উকিৎ (এবং, িলািল পকজটিভ আসনল, বাকিনত র্াকা অকবরত রাখুে)।
কা একটি COVID-19 ডায়গ ানস্টক টেট ক াগনা উস্িৎ?
সকল কেউ ইেকথ বাসীর COVID-19 এর জেয পরীক্ষা করানো উকিৎ। আপোর টকানো উপসগথ র্াকনল,
COVID-19 কের্ীত হনেনে এমে কানরার ঘকেষ্ঠ সাকিনধয র্াকনল, সম্প্রকত একটি প্রকতবানদ বা অেয টকানো
বি জেসমানবনে টযাগদাে কনর র্াকনল, গুরুতর অসুস্থতার ঝুুঁ কক আনে এমে কাউনক টদখনত যাওোর
পকরকল্পো করনল, একটি টগাষ্ঠীবদ্ধ আবাকসক টসটিংনে বসবাস বা কাজ করনল (টযমে একটি োকসথং
টহাম), স্বাস্থয টসবার কাজ করনল বা এমে টকানো কাজ যানত অেযনদর সানর্ কেেকমত ঘকেষ্ঠ সংনযাগ হে,
এই সব টক্ষনে পরীক্ষা ককরনে টেওো কবনেষভানব জরুকর। একটি টেকস্টং সাইে খুুঁনজ বার করনত
nyc.gov/covidtest।
একটি ডায় নস্টক টেগট ফলাফল ইস্তবািক বা পস্িটিভ আিা অ্র্ত কী?
টেনস্টর একটি পস্িটিভ িলািল আসার অর্থ হল টয আপনা এখন খুব িম্ভবত COVID-19 হগয়গে এবং
আপোর বাকিনত র্াকা উকিৎ এবং একটি মুনখর আবরর্ বযবহার করা এবং হানতর উিত স্বাস্থযকবকধ পালে
এবং োরীকরক দূরত্ব বজাে রাখা সহ, অেযনদর মনধয ভাইরাসটির েকিনে পিার ঝুুঁ কক হ্রাস করনত
সাবধােতা অবলম্বে করা উকিৎ। আপকে অসুস্থ র্াকাকালীে কী করনবে, আপোর পকরবানরর অেযনদর
কীভানব সুরকক্ষত রাখনবে, আপকে কখে বাকি টর্নক টবনরানত পারনবে টস সম্পনকথ তর্য
nyc.gov/health/coronavirusএ উপলব্ধ।
একটি টেগট ফলাফল টনস্তবািক বা টনগ টিভ আিা অ্র্ত কী?
টেনস্টর একটি টনগ টিভ িলািল আসার অর্থ হল টয সম্ভবত আপোর এখেও COVID-19 হয়স্ন।
আপোর হানতর উিত স্বাস্থযকবকধ অেুেীলে করা এবং সামাকজক দূরত্ব বজাে রাখা এবং একটি মুনখর
আবরর্ পরা অকবরত রাখনত হনব। আপোর উপসগথগুকল র্াকনল এটি কবনেষ কনর গুরুত্বপূর্থ কারর্ হনত
পানর টয আপোর ভাইরাসটি আনে ককন্তু টেস্ট টসটি কের্থে করনত পানরকে।
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অ্তীত িিংক্রমগে িনয অ্যাস্িবস্ড টেট
অ্যাস্িবস্ডগুস্ল কী?
অযাকিবকড হল কবনেষ টপ্রাটিে যা সংক্রমনর্র কবরুনদ্ধ লিাই করনত েরীনরর মনধয গনি ওনঠ। একজে
বযকক্তর সামােয বা টকানো উপসগথ ো র্াকনলও টসগুকল গনি উঠনত পানর। সংক্রমনর্র পনর অযাকিবকডগুকল
গনি উঠনত এবং রনক্ত কের্থেনযাগয হনত সাধারর্ত ককেু সমে লানগ। কখেও কখেও অযাকিবকডগুকল টসই
সংক্রমর্ আবার হওো টর্নক আমানদর রক্ষা কনর, ককন্তু COVID-19 এ টেগে এো িস্তয স্কনা তা
আম া িাস্ন না। কানরার COVID-19 হওোর পনর কত তািাতাকি অযাকিবকডগুকল গনি ওনঠ বা এই
সংক্রমর্টির প্রকতকক্রোে বযকক্তর েরীনর গনি ওঠা অযাকিবকডর পকরমার্ এবং ধরনের সম্ভাবয পার্থকয
সম্পনকথ ও আমরা এখেও জাকে ো।
COVID-19 অ্যাস্িবস্ড টেস্টিংগয় উগেশয কী?
অযাকিবকড টেকস্টং, ভাইরাসটির টক্ষনে েরীর কীভানব প্রকতকক্রো জাোে এবং উপসগথগুকল র্াকনল ভাইরাসটি
কত ঘেঘে একটি সংক্রমনর্র কারর্ হনত পানর তা সহ, COVID-19 সম্পনকথ আনরা ভানলা বুঝনত আমানদর
সহােতা কনর। কতজনের COVID-19 হনে র্াকনত পানর তা আন্দাজ করনতও এটি আমানদর সহােতা
করনত পানর। এই টেটগুস্ল িনস্বাগযয িনয গুরুত্বপূেত স্কন্তু বযস্ি ত স্বাগযয িনয বযাখযা ক া কঠিন,
টেগহতু আম া এখনও িাস্ন না টে অ্যাস্িবস্ডগুস্ল মানব শ ীগ এই ভাই ািটি প্রস্তগ াধ কগ স্কনা।
কা া একটি অ্যাস্িবস্ড টেট ক াগত পা গবন?
টকউ অসুস্থ হনল অযাকিবকড গনি উঠনত সমে লানগ, তাই টকউ বতথ মানে অসুস্থ র্াকনল বা কনেককদে
আনগ অসুস্থ হনেকেনলে, এরকম হনল, অযাকিবকড টেকস্টং কেভুথ ল হনব ো। COVID-19 এর উপসগথগুকল
আনে, গত দু সপ্তানহর মনধয COVID-19 এর উপসগথগুকল কেল, বা গত দু সপ্তানহর (েমুো সংগ্রনহর
তাকরনখর উপর কেভথ র কনর) মনধয COVID-19 এর জেয ভাইরাস টেনস্টর একটি ইকতবািক িলািল
এনসকেল এমে কানরার ওপর অযাকিবকড টেকস্টং করা উকিৎ নয়।
অ্যাস্িবস্ড টেস্টিং কীভাগব ক া হয়?
অযাকিবকড টেকস্টং এর জেয একটি আঙু নলর ডগাে সূি িু টিনে টসই রক্ত টেওোর (কিঙ্গার কস্টনকর)
মাধযনম বা আপোর হানতর একটি কেরা টর্নক রক্ত কেনত হনব। আপোর রনক্তর েমুো তারপর একটি
লযানব পাঠানো হনব।
একটি অ্যাস্িবস্ড টেগট ফলাফল ইস্তবািক বা পস্িটিভ আিা অ্র্ত কী?
টেনস্টর িলািল পস্িটিভ আসার মানে আপোর রনক্ত অযাকিবকড কের্ীত হনেনে এবং অ্তীগত টকাগনা না
টকাগনা িময় আপস্ন িম্ভবত COVID-19 এ িিংক্রস্মত হগয়স্েগলন। যকদও, এটিও হনত পানর টয অতীনত
আপোর COVID-19 হেকে এবং কের্ীত অযাকিবকড একটি সম্পককথ ত ভাইরানসর সংক্রমনর্র টর্নক হনেনে।
এটিনক কখেও কখেও িলস পকজটিভ বলা হনে র্ানক।
আস্ম পস্িটিভ প ীস্েত হগল, তা মাগন স্ক এই টে আস্ম COVID-19 প্রস্তগ াগধ িেম?

COVID-19 এর প্রকতকক্রোে টয অযাকিবকড গনি ওনঠ তা আমানদর আবার সংক্রকমত হওো টর্নক প্রকতনরাধ
কনর ককো, বা ককেু ো প্রকতনরাধ করনলও, টসটি কতকদে র্ানক, তা আমরা এখেও জাকে ো। আপোর
জেয, োরীকরক দূরত্ব বজাে রাখা এবং হানতর উিত স্বাস্থযকবকধর পরামেথগুকল পালে করা এবং একটি
মুনখর আবরর্ পিা গুরুত্বপূর্থ।
একটি অ্যাস্িবস্ড টেগট ফলাফল টনস্তবািক বা টনগ টিভ আিা অ্র্ত কী?
একটি টেনস্টর িলািল টনগ টিভ আসার মানে হল টয আপোর রনক্ত অযাকিবকড খুুঁনজ পাওো যাে কে
এবং এই টয আপোর খুব সম্ভবত COVID-19 কেল না। যকদও, এর মানে এও হনত পানর টয আপোর
COVID-19 কেল ককন্তু:
• অযাকিবকড গনি ওঠার জেয পযথাপ্ত সমে পাওো যাে কে, বা
• অযাকিবকডগুকল কের্থে করনত টেস্টটির যত পকরমার্ অযাকিবকড প্রনোজে আপোর েরীর ততখাকে
অযাকিবকড ততকর করনত পানরকে; বা
• বযবহার করা অযাকিবকড টেস্টটির কেভুথ লতা কেনে সমসযা আনে।
আমা টেগট ফলাফল ইস্তবািক এগল, আমা পস্ বা এবিং অ্নযানযগে িাগর্ আমা র্াকাো স্ক
স্ন াপে?
টেনস্টর িলািল ইকতবািক আসার মানে অতীনত টকানো ো টকানো সমে আপকে সম্ভবত COVID-19 এ
সংক্রকমত হনেকেনলে। কেদীষ্ট সমে ইকতমনধয টপকরনে টগনে, সম্ভবত আপকে আর সংক্রকমত েে। যকদও,
আমরা এখেও জাকে ো টয আপোর আবার COVID-19 হনত পানর ককো।
আমা টেগট ফলাফল স্ক আস্ম কাগি টেগত পা া বা না পা াগক প্রভাস্বত
ো। কানজ যাওো সম্পনকথ আপোর বা আপোর কেনোগকারীর কসদ্ধান্ত টেওোর
টেকতবািক টেনস্টর িলািল বযবহার করা যানব ো। আপোর টেনস্টর িলািল
আপোনক একটি মুনখর আবরর্ পরা এবং আপোর কেনোগকারীর পরামেথ মনতা
সরঞ্জাম বযবহার করা অবযাহত রাখনত হনব।

ক গব?
জেয একটি ইকতবািক বা
যাই টহাক ো টকে
বযকক্তগত সুরক্ষামূলক

পস্ স্যস্ত টেমন হগব টিই অ্নুোয়ী NYC স্বাযয েপ্ত (NYC Health Department) তা িুপাস্ শগুস্ল পস্ বততন
ক গত পাগ ।
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