












































বািড়েত আপনার িনেজর এবং অনয্েদর যত্ন েনওয়া

শারীিরক দরূ� ৈতির করন।
• দশর্নাথ� সােথ েদখা করেবন না।
• অনয্েদর েথেক কমপে� 6 ফুট দরূে� থাকুন।
• আপিন যিদ অসু� কােরা সােথ একিট িবছানা ভাগাভািগ কেরন তাহেল 
সুতরাং তােদর সােথ িবপরীত িদেক মখু কের ঘুমাও, বা েসাফায় ঘুমান।
• যােদর গরতর অসু�তার ঝঁুিক আেছ তােদর েথেক অসু� বয্ি�েদর 
আলাদা কের রাখুন।

যিদ আপনার বািড়েত আপিন বা অনয্ েকউ অস�ু হন:

এিটেক পির�ার রাখুন।
• িটসুয্িটেক বয্বহােরর পের অিবলে� আবজর্ নায় েফেল িদন।
• ঘন ঘন আপনার হাত ধুন, িবেশষ কের আপিন কাশা বা হাঁচার পের।
• তলগিলেক ঘন ঘন পির�ার করন।
• েতায়ােল, চাদর এবং েপাষাকগিলেক যথাস�ব উ�তম েসিটংেয় েরেখ 
িডটারেজ� িদেয় কাচুন, এবং স�ূণর্রেপ শকেনা করন।
• অনয্েদর সােথ খাবােরর বাসনপ� ভাগ করেবন না এবং �িতবার বয্বহােরর 
পের েসগিল ধ্ুেয িনন।

COVID-19 ছিড়েয় পড়ার গিত কমােনা স�েকর্  আেরা 
জানার জনয্, েদখুন on.nyc.gov/coronavirus।

ঢাকুন।
• আপিন যখন অনয্েদর 6 ফুেটর মেধয্ আেছন তখন একিট মখু 
ঢাকার আবরণ িদেয় আপনার নাক ও মখু ঢাকুন।
• একিট িটসুয্ বা আপনার কনইুেয়র েভতেরর িদকিট িদেয় আপনার কািশ বা হাঁিচ ঢাকুন।



কখন COVID-19 এর জন্য পরীক্ষা 
করষাতে হয়
আপনষার COVID-19 পরীক্ষা করষাতনষা উচিে যচি:
• আপনার COVID-19 এর উপসর্গ থাকে, বয়স, দীর্গস্ায়ী 
ররারাবস্া বা রপশা নননব্গকশকে
• আপনার উপসর্গ থাকুে বা না থাকুে, আপনন এমন োকরা 
ননেট সংস্পকশ্গ আকসন যার COVID-19 আকে তা নননচিত 
হকয়কে

• আপনার উপসর্গ থাকুে বা না থাকুে, আপনন এেটি 
সমকবত আবানসে ব্যবস্াপনায় োজ েকরন (রযমন নানস্গং 
রহাম, আশ্রয় বা পূর্গবয়স্ক পনরচয্গা ব্যবস্াপনা)

আপনষার চনকতে একটি পরীক্ষাস্থল খঁুতজ  
পষাওয়ষার জন্য, nyc.gov/covidtest দিখুন।



COVID-19 িববাপী মহামারী 
চলাকালীন অিভবাসী 

স দায় িলর জন সংান
bit.ly/moia-covid-bangla

https://bit.ly/moia-covid-bangla






www.nyc.gov/NYCHOPE

@nycagainstabuse #awarenesshelphope

আপনার বা একজন ি�য়জেনর েডিটং, 
পািরবািরক, বা িল�-িভিত্তক িহং�তার 
অিভ�তা হেত থাকেল সাহাযয্ পাওয়ার 
জনয্ তথয্ ও সং�ান পান।
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