
COVID-19 ভ্যাকসিন, টেস্ট, 
সিসকৎিযা, এবং আপসন 
এটির সম্পর ক্ে  আপনার যা জানা উচিত 

COVID-19 ভ্যাকসিন, টেস্ট, এবং 
সিসকৎিযা Medicaid িদি্দদর জন্ 

সবনযামদূ্্ উপ্ব্ধ 
•  NYS Medicaid অরন্গুচি COVID-19
টেস্ট, ভ্া্চসন, বসু্টার এবং চিচ্ৎসা
পদ্ধচতর্ ্ভার ্রর।

•  টসগুচির্ অবশ্ই FDA অনরু�াচিত বা
স্বী্ৃত হরত হরব।

•  COVID-19 পচররেবা সিস্রির জন্
চবনা�রূি্ উপিব্ধ। স্াস্্রসবা প্রিান্ারবী
এবং ফার�কেচস আপনার্ িাজকে  ্ররত পাররব
না।

•  চিচ্ৎসাগুচি �রনার্ানাি অ্াচটিবচি এবং
অ্াচটিভাইরারির �রতা ওেুধগুচি হরত
পারর।

•  COVID-19 ভ্া্চসন, টেস্ট বা চিচ্ৎসা
সম্পর ক্ে  আপনার ট্ানও প্রশ্ন থা্রি
আপনার স্াস্্রসবা প্রিান্ারবী বা
ফা�কোচসরস্টর সারথ টযাগারযাগ ্রুন। 

আরও তদ্্র জন্ 
•  Fee For Service (FFS) ্ভাররজ
সম্পচ ক্ে ত প্ররশ্নর জন্, Office of Health
Insurance Programs (OHIP)
Division of Program Development
and Management (DPDM) এর সারথ
টযাগারযাগ ্রুন। (518) 473-2160
নম্বরর ্ি ্রুন বা
FFSMedicaidPolicy@health.ny.gov
-এরত ইর�ি ্রুন।

• FFS ফার�কেচস ্ভাররজ সম্পচ ক্ে ত প্ররশ্নর জন্,
Medicaid Pharmacy Policy Unit-এর
সারথ টযাগারযাগ ্রুন। (518) 486-3209
নম্বরর ্ি ্রুন বা PPNO@health.ny.
gov -এরত ইর�ি ্রুন।

•  �্ারনজি ট্য়ার ্ভাররজ সম্পচ ক্ে ত
প্ররশ্নর জন্, আপনার �্ারনজি ট্য়ার
টহলথ প্্ারনর সারথ টযাগারযাগ ্রুন৷

COVID-19 টিকযাগুদ্যা 
NYS Medicaid সক COVID-19 ভ্যাকসিনগুস্দক কভযার কদর?
হ্াাঁ। সিস্রা চবনা�রূি্ COVID-19 ভ্া্চসন বা বসু্টার টপরত পাররন। 

সক সক ভ্যাকসিন কভযার করযা হয়?
স�স্ত ভ্া্চসন এবং বসু্টার গুচির্ ্ভার ্রা হয়। টসগুচি অবশ্ই FDA দ্ারা অনরু�াচিত বা স্বী্ৃত হরত হরব। 

আসম টকযা্যা ট্দক টিকযা সনদত পযাসর?
সিস্রা স্াস্্রসবা প্রিান্ারবীরির অচফস, ফার�কেচস এবং স্াস্্রসবা ট্ন্দ্র টথর্ ভ্া্চসন চনরত পাররন। 

আমযার যসদ COVID-19 ভ্যাকসিন িম্পদককে  টকযানও প্রশ্ন ্যাদক তযাহদ্ কী হদব?
আপনার স্াস্্রসবা প্রিান্ারবী বা ফা�কোচসস্ট ভ্া্চসন বা বসু্টার সম্পচ ক্ে ত প্ররশ্নর উত্তর চিরত পাররন।

COVID-19 টেস্ট 
সক সক ধরদনর টেস্ট কভযার করযা হয়?
Medicaid চ্ছু টহা� টেস্ট সহ COVID-19-এর টেস্টগুচি ্ভার ্রর। অ্াচটিরজন এবং পচি�াররজ টিইন 
চরঅ্া্শন উভয় টেস্টর্ই ্ভার ্রা হয়। ট্ান ব্্ারডের টেস্টগুচি ্ভার ্রা হরয়রছ টস সম্পর ক্ে  আপনার 
ফা�কোচসস্ট বা স্াস্্রসবা প্রিান্ারবীর্ চজজ্াসাবাি ্রুন। 

আসম টকযা্যায় টেস্ট করযাদত পযাসর?
আপচন অরন্ স্াস্্রসবা প্রিান্ারবীর অচফরস, চ্চনর্ এবং ফার�কেচসরত টেস্ট ্রারত পাররন। আপচন 
বাচ়িরতও টেস্ট ্রারত পাররন। সিস্রা Medicaid গ্রহণ ্রর এ�ন এ্টি ফার�কেচস টথর্ টহা� টেস্ট 
্রারত পাররন। আপনার ফা�কোচসস্টর্ চজজ্াসা ্রুন। COVIDtests.gov, অথবা আপনার ্াউচটি টহিথ 
চিপােকে র�রটির �াধ্র� আপচন চবনা�রূি্ টহা� টেস্টগুচি ্রারত পাররন। আপনার ্াউচটি টহিথ চিপােকে র�টি 
খুাঁজনু: https://health.ny.gov/contact/contact_information/-এরত।
আমযার কখন টেস্ট করযাদনযা উসিত?
আপনার ট্ান COVID-19 উপিরকে থা্রি CDC এখনই টেস্ট ্রারত বিরছ। আপচন যচি COVID-19 –
এর িংস্পদ ক্ে এরস থার্ন তাহরিও আপনার টেস্ট ্রারনা উচিত। 

যসদ আমযার টেস্ট পসজটিভ হয় তযাহদ্ কী সক হদব?
আপনার টেস্ট পচজটিভ হরি তা আপনার স্াস্্রসবা প্রিান্ারবীর্ জানান। তারা আপনার্ আপনার 
প্ররয়াজনবীয় টসবা টপরত সাহায্ ্ররত পারর। যচি আপচন COVID-19 হওয়ার পররও অসুস্ টবাধ ্ররত
থার্ন তরব তারা টসরষেররেও আপনার্ সাহায্ ্ররত পারর। 

COVID-19 সিসকৎিযা
NYS Medicaid সক COVID-19 সিসকৎিযাদক কভযার কদর?
হ্াাঁ, সিস্রা FDA দ্ারা অনরু�াচিত বা স্বী্ৃত টথরাচপর �াধ্র� COVID-19 -এর জন্ চবনা�রূি্ চিচ্ৎসা 
িাভ ্ররত পাররন।
টকযান টকযান COVID-19 সিসকৎিযাগুস্দক কভযার করযা হয়?
Medicaid অ্াচটিভাইরাি এবং �রনার্ানাি অ্াচটিবচিগুচির্ ্ভার ্রর। টসগুচি অবশ্ই FDA দ্ারা 
অনরু�াচিত বা স্বী্ৃত হরত হরব। চিচ্ৎসা আপনার শরবীরর্ ভাইরারসর চবরুরদ্ধ ি়িাই ্ররত সাহায্ ্ররত
পারর। আপনার টেস্ট পচজটিভ হবার সারথ সারথ আপনার স্াস্্রসবা প্রিান্ারবীর্ তা জানারনা গুরুত্বপূণকে। 
আপনার যচি এই চিচ্ৎসাগুচির �রধ্ ট্ানও এ্টিরও প্ররয়াজন হয় তরব টসরষেররে তারা আপনার্ সহায়তা 
্ররত পারর। 

আসম টকযা্যায় সিসকৎিযা টপদত পযাসর?
আপনার স্াস্্রসবা প্রিান্ারবী আপনার্ ট্াথায় টযরত হরব তা বরি চিরত পাররন। আপনার যচি ট্ানও 
সহায়তা্ারবী স্াস্্রসবা প্রিান্ারবী না থার্, তাহরি আপচন আপৎ্ািবীন টসবা চবভাগ বা হাসপাতারি যান। 
Test-To-Treat Sites এ্ই চভচজরে টেস্ট এবং চিচ্ৎসা প্রিান ্রর৷
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