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COVID-19 েরাগ িনণর্ য় ও অয্াি�বিড পরী�া

িবনামূেলয্ COVID-19 েরাগিনণর্ য় পরী�া
COVID-19 েরাগিনণর্য় পরী�া িনরাপদ, িবনামূেলয্ এবং সহজ। এর জনয্ নােকর ে��া, মুেখর
ে��া বা লালার নমুনা বয্বহার করা হেত পাের।
িসিট জুেড় 100 িটরও েবিশ সুিবধাজনক COVID-19 েরাগিনণর্য় পরী�ার সাইট রেয়েছ। আপনার
িনকটবত� পরী�ার সাইটিট খুঁেজ েপেত এখােন ি�ক করন।
কারা পরী�া করােত পােরন?
পরী�া করােত পােরন যিদ:
•
•
•
•
•

আপিন আপনার পিরবার ও িনেজেক সুরি�ত রাখেত চান
আপনার �র, কািশ, �াসক� অথবা �াদ বা �াণশি� েলাপ পাওয়ার মেতা COVID-19
সং�া� উপসগর্ থােক
আপিন COVID-19 পরী�ায় পিজিটভ এেসেছন এমন কােরা ঘিন� সাি�েধয্ থােকন
আপিন একজন ফা�র্ ের��ার বা �া�য্কম� হেয় থােকন
আপিন েকােনা নািসর্ং েহাম, আ�য়েক� বা বয়� েসবা েকে� কাজ কের থােকন

পরী�ার ফলাফল আসেত েকমন সময় লােগ?
েবিশরভাগ পরী�ার ফলাফল আসেত আনুমািনক 48 ঘ�া সময় লােগ।
আমার কী িবমা থাকেত হেব?
েরাগিনণর্য় পরী�া করােনার জনয্ আপনার েকােনা িবমা থাকার �েয়াজন েনই।
েগাপনীয়তা
আপনার পরী�ার ফলাফল েগাপন থাকেব।

COVID-19 অয্াি�বিড পরী�া
COVID-19 অয্াি�বিড পরী�া এমন একিট র� পরী�া যা আপনার রে� অয্াি�বিড — অথর্াৎ
েসই ে�ািটনগিল খুঁেজ েবর কের যা সং�মেণর িবরে� লড়াই কের। আপনার আঙু ল েথেক র�
িনেয় এই পরী�ািট করা হেব। পরী�ার ফলাফল পিজিটভ আসা মােনই তা েরাগ �িতেরাধ �মতার
িনেদর্ শক নয়।
COVID-19 অয্াি�বিড পরী�া েকাথায় করােবন েস সং�া� তেথয্র জনয্ COVID-19 িসিটওয়াইড

ইনফেমর্ শন েপাটর্াল িভিজট করন।
কারা অংশ�হণ করেত পােরন?
আপনার অয্াি�বিড পরী�া করােনা উিচত যিদ:
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•
•
•

আপনার COVID-19 এর উপসগর্ না থােক
আপিন গত দুই স�ােহর মেধয্ অসু� না হেয় থােকন
আপিন গত দুই স�ােহর মেধয্ COVID-19 পরী�ায় পিজিটভ না হেয় থােকন

সুিবধাসমূহ
আপনার COVID-19 িছল িক না আপিন তা জানেত পারেবন এবং ভয্াকিসন ও এই েরােগর
িবরে� লড়াইেয়র অনয্ানয্ উপায় েবর করার গেবষণার উ�য়েন সহেযািগতা করেত পারেবন।
পরী�ার ফলাফল আসেত েকমন সময় লােগ?
ফলাফল আসেত আনুমািনক 48 ঘ�া সময় লােগ।
আমার কী িবমা থাকেত হেব?
অয্াি�বিড পরী�া করােনার জনয্ আপনার একিট িবমা থাকার �েয়াজন।
েগাপনীয়তা
আপনার স�িকর্ ত সকল তথয্ েগাপন থাকেব।

