িনউ ইয়কৰ্বাসীগণ:

কেরানাভাইরােসর িব�ার ব�
করার জন্য বািড়েত থাকুন
িনউ ইয়কৰ্বাসীরা একসােথ কাজ কের এবং বািড়েত েথেক কেরানাভাইরােসর (COVID-19)
িব�ার ম�র করেত পােরন িনউ ইয়কৰ্ িস�েত। আপিন যখন অপিরহাযৰ্ �েয়াজন, কাজ
বা তাজা বাতােসর জন্য বাইের যােবন, অন্যেদর সােথ িনেজর দূর� বজায় রাখেবন এবং
িন�িলিখত সতকৰ্তা�িল অবল�ন করেবন।

িনেজেক এবং অন্যেদর
সুরিক্ষত রাখুন
• িনেজর সােথ অন্যেদর মেধ্য অ�ত
6 ফুট দূর� রাখুন।
• সাবান এবং পািন িদেয় �ায়ই
আপনার হাত েধােবন।
• হঁ াচা বা কাশার সময় আপনার নাক
এবং মুখ এক� �সু্য বা জামার হাতা
িদেয় ঢাকুন।
• না-েধায়া হাত িদেয় আপনার মুখ
�শৰ্ করেবন না।
• ঠা�া বা ফ্ল�েয়র উপসেগৰ্ র েক্ষে�
েযমন কেরন, তার েচেয় আেরা
িনকটভােব িনেজর �া�্য পযৰ্েবক্ষণ
ক�ন।

যারা েবিশ ঝুঁিকপূণৰ্, তােদর
সুরিক্ষত রাখুন
• আপনার যিদ ফুসফুেসর েরাগ,
�দেরাগ, ডায়ােব�স, ক্যা�ার, বা
দূবৰ্ল েরাগ �িতেরাধ �ণালী থােক
আহেল বািড়েত থাকুন।
• বািড়েত থাকুন এবং পিরবার বা ব�ু েদর
সােথ েফােন, িভিডও চ্যােট, বা েট�ট
ক�ন যােদর এই অব�া�িলর এক�
রেয়েছ।

আপিন যিদ অসু� হেয় পেরন
• বািড়েত থাকুন।
• আপনার যিদ কািশ, �াসক�,
�র, গলা ব্যথা হয় এবং 3-4 িদন
পের ভােলা েবাধ না কেরন, তাহেল
আপনার িচিকৎসেকর পরামশৰ্ িনন।
• িচিকৎসাগত পিরচযৰ্া পাওয়ার জন্য
আপনার যিদ সাহােয্যর �েয়াজন
হয়, 311 ন�ের কল ক�ন।
• NYC পিরচযৰ্া �দান করেব
অিভবাসন ি�িত বা অথৰ্ �দান
করার ক্ষমতা িনিবৰ্েশেষ।

েবিশ িভড় হওয়া �াস ক�ন
• বািড়েত থাকুন।
• স�ব হেল েটিলকিমউট ক�ন।
আপিন যিদ বাইের যান:
• সব েচেয় েবিশ যাতায়ােতর সময়
েথেক বদল কের িনন আপনার
কােজর সময়।
• েহঁ েট বা বাইেক যান।
• এমনভােব জেড়া হেবন না যােত িভড়
ৈতির হয়।

িরেয়ল-টাইম আপেডেটর জন্য nyc.gov/coronavirus ওেয়বসাইেট যান৷
হয়রািন বা ৈবষম্য স�েকৰ্ নািলশ জানােত 311 এ কল ক�ন। 888-692-9355 এ কল ক�ন, 65173 ন�ের "WELL"
েট�ট ক�ন বা nyc.gov/nycwell এ অনলাইন চ্যাট ক�ন একজন কাউে�লেরর সােথ যু� হেত।
*বাতৰ্ া ও েডটার হার �েযাজ্য হেত পাের। িবশদ তেথ্যর জন্য আপনার ওয়ারেলস �দানকারীর সােথ েযাগােযাগ ক�ন
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