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NYSDOH COVID-19 শিক্ষার্থীর উপস্থিতির জন্য ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ফ্লোচার্ট
আমার শিশু কি আজ স্কুল যেতে পারে?
গত 10 দিনের মধ্যে, আপনার
শিশুকে কি SARS-CoV-2 নামেও
পরিচিত, COVID-19 সৃষ্টিকারী
ভাইরাসের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে?
না

হ্যাঁ
পরীক্ষার ফলাফলটি কি পজিটিভ
ছিল অথবা আপনি এখনও
ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন?

গত 10 দিনের মধ্যে, আপনার শিশু কি:
• CDC পর্যায় 2 বা তার বেশি COVID-19 সম্পর্কিত
ভ্রমণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞপ্তি পাওয়া একটি দেশে
আন্তর্জাতিক ভ্রমণ করেছে; বা
• একটি অ-সন্নিহিত স্টেটে ভ্রমণ করেছে; বা
• স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ চিহ্নিত করেছে যে সে
COVID-19 পরীক্ষায় পজিটিভ হওয়া একজন ব্যক্তির
সংস্পর্শে এসেছে?

হ্যাঁ

না

আপনার শিশুর কি বর্ত মানে এই নতু ন বা অবনতিপ্রাপ্ত উপসর্গগুলির
মধ্যে একটি বা একাধিক আছে (বা গত 10 দিনের মধ্যে ছিল)?
• 100.0 °F (37.8 °C) সমান বা • গলা ব্যথা
তার বেশি তাপমাত্রা
• হাঁফ ধরা বা শ্বাসকষ্ট হওয়া
• জ্বর ভাব বা শীত করা
• বমিভাব, বমি, পেট খারাপ
• কাশি
• পেশীতে যন্ত্রণা বা শরীরে ব্যথা
• স্বাদ বা গন্ধের অনুভূতি
• মাথা ধরা
হারিয়ে যাওয়া
• নাক বুজে যাওয়া/নাক দিয়ে
• ক্লান্তি/ক্লান্ত ব�োধ করা
সর্দি পড়া

হ্যাঁ

আপনার শিশু আজ স্কু লে যেতে পারবে না।

আপনার শিশু আজ স্কু লে যেতে পারবে না যদি না:

যতক্ষণ পর্যন্ত না আর�োগ্যলাভের পরে
কমপক্ষে 72 ঘণ্টা সহ, উপসর্গের সূচনার
পর থেকে 10 দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে, (জ্বর
কম করার ওষুধ ছাড়া জ্বরের সমাধানের
সাথে) যদি ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে
অথবা যদি পজিটিভ হয়, তাহলে স্থানীয়
স্বাস্থ্য বিভাগ আপনার শিশুকে আলাদা
থাকা থেকে মুক্তি দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে
অবশ্যই আলাদা থাকতে হবে (বাড়িতে এবং
অন্যদের থেকে দূরে)।

• ভ্র
মণকারীদের ক্ষেত্রে, তারা 10 দিনের জন্য ক�োয়ারান্টিনে থাকে অথবা
10 দিনের ক�োয়ারান্টিনের সময়কালের শেষে পরীক্ষা করে বেরিয়ে আসে।
• কন্ট্যা
 ক্ট হিসেবে নির্ধারিত শিশুদের ক্ষেত্রে, যতক্ষণ না স্থানীয় স্বাস্থ্য
বিভাগ আপনার শিশুকে ক�োয়ারান্টিন থেকে মুক্তি দিচ্ছে (কমপক্ষে
10 দিন)।
আপনার শিশু যদি NY-তে আসার পূর্বে 72 ঘণ্টার ভিতরে একটি
COVID পরীক্ষা করিয়ে থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই 3 দিনের জন্য
ক�োয়ারান্টিনে থাকতে হবে এবং সে আগমনের পরে 4র্থ দিনে পরীক্ষা
করাতে পারে। যে শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয়বার নেগেটিভ ফলাফল পায় তারা
স্কু লে ফিরে যেতে পারে।

হ্যাঁ
আপনার শিশু আজ স্কু লে যেতে
পারবে না।
আপনার শিশুকে তার শিশু স্বাস্থ্য
পরিচর্যা প্রদানকারীর (healthcare
provider, HCP) দ্বারা পরীক্ষা করান�ো
উচিত। আপনার শিশুর উপসর্গগুলি
সম্পর্কে আপনার শিশুর HCP-কে বলার
জন্য অফিসে বা ক্লিনিকে যাওয়ার আগে
তাকে ফ�োন করুন। আপনার শিশুর যদি
ক�োন�ো HCP না থাকেন, তাহলে আপনার
স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগকে ফ�োন করুন।

না
আপনার শিশু আজ স্কুলে যেতে
পারে।
নিশ্চিত করুন যে সে মুখে একটি
আবরণ বা ফেস মাস্ক পড়ে,
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে, এবং
তার হাত ধ�োওয়ার কথা মনে
করিয়ে দিন!

অনুপস্থিতি, উপসর্গ, এবং COVID-19 পরীক্ষার পজিটিভ ফলাফলের বিষয়ে আপনার শিশুর স্কু লকে জানান।

অবিলম্বে চিকিৎসাগত পরিচর্যা নিন যদি আপনার শিশুর এগুলি থাকে:
• শ্বাসকষ্ট বা খুব দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে
• দীর্ঘায়িত জ্বর
• এতটাই দুর্ব ল যে তরল পান করতে পারছে না
• তীব্র পেটের যন্ত্রণা, পেট খারাপ বা বমি

• ত্বকের রঙে পরিবর্ত ন - ফ্যাকাসে, ছ�োপ-ছ�োপ ও/বা নীল হয়ে যাচ্ছে
• হৃৎপিন্ডে ধড়ফড়ানি বা বুকে যন্ত্রণা
• মূত্রের পরিমাণ কমে যাওয়া
• আলস্য, খিটখিটেভাব, বা বিভ্রান্তি
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আমার শিশুর COVID-19 উপসর্গ আছে। সে কখন স্কুলে ফিরে যেতে পারবে?
COVID-19 এর জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদানকারীর (HCP) মূল্যায়ন (HCP এর নির্ধারণ অনুসারে ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে বা ভিডিও/টেলিফ�োনের মাধ্যমে হতে পারে)

HCP COVID-19 র�োগনির্ণায়ক পরীক্ষার সুপারিশ করেন

বা

HCP বিকল্প র�োগনির্ণয় করেন

স্কুলে যাবেন না
এবং পরীক্ষার ফলাফল এসে প�ৌঁছান�ো পর্যন্ত আলাদা থাকুন

পরীক্ষার পজিটিভ ফলাফল

আপনারস্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ অনুসরণের জন্য আপনার
সঙ্গে য�োগায�োগ করবে।
আপনার স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ আপনার শিশুকে
আলাদা থাকা থেকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত তাকে
অবশ্যই আলাদা থাকতে হবে (বাড়িতে এবং
অন্যদের থেকে দূরে), যা সাধারণভাবে:
• উপসর্গের সূচনার পরে 10 দিন; এবং
• শিশুটির উপসর্গগুলির উন্নতি হচ্ছে; এবং
• জ্বর কমান�োর ওষুধের ব্যবহার ছাড়াই কমপক্ষে
72 ঘন্টা ধরে শিশুটি জ্বর-মুক্ত আছে।
আপনার শিশু আলাদা থাকার সময়ে, স্থানীয় স্বাস্থ্য
বিভাগ মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত পরিবারের সকল
সদস্যকে অবশ্যই বাড়িতে ক�োয়ারেন্টিন থাকতে
হবে, অথবা যতক্ষণ না 10 দিন কেটে যায় এবং
আপনার ক�োন�ো উপসর্গ দেখা না দেয়।
দ্রষ্টব্য: স্কু লে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি নেগেটিভ
COVID-19 পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়�োজন নেই।

COVID-19
র�োগনির্ণায়ক
পরীক্ষার সুপারিশ
করা হয়েছে কিন্তু
তা করা হয় নি
এবং ক�োন�ো বিকল্প
র�োগনির্ণয় করা
হয় নি

HCP এর দ্বারা শিশুর
মূল্যায়ন হয় নি

পরীক্ষার নেগেটিভ ফলাফল

যদি আপনার শিশুর উপসর্গগুলির
উন্নতি হতে থাকে এবং জ্বর
কমান�োর ওষুধের ব্যবহার ছাড়াই
কমপক্ষে 24 ঘন্টা ধরে সে জ্বর-মুক্ত
থাকে, তাহলে আপনার শিশু স্কু লে
ফিরে যেতে পারে, এগুলি নিয়ে:
• HCP এর কাছ থেকে একটি ন�োট
যা নির্দেশ করে যে পরীক্ষাটি
নেগেটিভ ছিল বা
• পরীক্ষার নেগেটিভ ফলাফলের
একটি কপি প্রদান করুন।

আপনার শিশুর HCP যদি অপরিবর্তিত
উপসর্গ থাকা একটি জ্ঞাত দীর্ঘস্থায়ী র�োগাবস্থা,
বা একটি নিশ্চিত করা তীব্র অসুস্থতার
(উদাহরণস্বরূপ: ল্যাবরেটরি দ্বারা নিশ্চিত
করা ইনফ্লুয়েঞ্জা, স্ট্রেপ-থ্রোট) র�োগনির্ণয় করেন
এবং COVID-19 সন্দেহ করা না হয়, তাহলে
আপনার শিশুকে স্কু লে ফিরে যাওয়ার অনুমতি
দেওয়ার আগে তার HCP এর কাছ থেকে
বিকল্প র�োগনির্ণয়টি ব্যাখ্যা করে একটি
স্বাক্ষরিত ন�োটের প্রয়�োজন হয়। তারা সেই
র�োগনির্ণয়ের জন্য প্রচলিত নির্দেশিকা অনুসারে
স্কু লে ফিরে যেতে পারে।

আপনার স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ আপনার
শিশুকে আলাদা থাকা থেকে মুক্তি না
দেওয়া পর্যন্ত তাকে অবশ্যই বাড়িতে
আলাদা থাকতে হবে এবং সে স্কু লে ফিরে
যেতে পারবে না, যা সাধারণভাবে:
• প্রথম উপসর্গের তারিখ থেকে কমপক্ষে
10 দিন কেটে গেছে; এবং
• শিশুটির উপসর্গগুলির উন্নতি হচ্ছে; এবং
• জ্বর কমান�োর ওষুধের ব্যবহার ছাড়াই
কমপক্ষে 72 ঘন্টা ধরে শিশুটি জ্বর-মুক্ত
আছে।

দ্রষ্টব্য: ভাইরাস ঘটিত শ্বাসযন্ত্রের উপরিভাগের
অসুস্থতা (upper respiratory illness, URI)
বা ভাইরাস ঘটিত গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিসের মত�ো
নিশ্চিত না হওয়া তীব্র অসুস্থতা নথিবদ্ধ করে
এমন একটি HCP দ্বারা স্বাক্ষরিত ন�োট পর্যাপ্ত
হবে না।
COVID-19 র�োগনির্ণায়ক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হল COVID-19 সৃষ্টিকারী ভাইরাস, SARS-CoV-2 এর জন্য মলিকিউলার (যথা, PCR) বা অ্যান্টিজেন
পরীক্ষা। স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদানকারীর আদেশ এবং ল্যাবরেটরি স্পেসিফিকেশন অনুসারে একটি ন্যাস�োফেরেঞ্জিয়াল স�োয়্যাব, নাকের স�োয়্যাব, বা থুতুর
নমুনা নিয়ে র�োগনির্ণায়ক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হতে পারে। সময়ে সময়ে, একটি নিশ্চিতকারী মলিকিউলার পরীক্ষার পরে একটি নেগেটিভ অ্যান্টিজেন
পরীক্ষা করার প্রয়�োজন হবে। তীব্র COVID-19 এর সম্ভাবনা নিশ্চিত করা বা বাতিল করার জন্য সির�োলজি (অ্যান্টিবডি পরীক্ষা) ব্যবহার করা যাবে না।
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নিউ ইয়র্ক স্টেট স্বাস্থ্য বিভাগ (New York State Department of Health, NYSDOH) প্রি-কে (Pre-K) থেকে গ্রেড 12 (Gr 12) COVID-19 টু লকিট

NYSDOH COVID-19 কর্মীদের কাজে যাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ফ্লোশিট
আমি কি আজ স্কুলে কাজে যেতে পারি?
গত 10 দিনের মধ্যে, আপনাকে কি
SARS-CoV-2 নামেও পরিচিত,
COVID-19 সৃষ্টিকারী ভাইরাসের
জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে?
না

হ্যাঁ
পরীক্ষার ফলাফলটি কি পজিটিভ
ছিল অথবা আপনি এখনও
ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন?

গত 10 দিনের মধ্যে, আপনি কি:
• CDC পর্যায় 2 বা তার বেশি COVID-19 সম্পর্কিত
ভ্রমণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞপ্তি পাওয়া একটি দেশে
আন্তর্জাতিক ভ্রমণ করেছে; বা
• একটি অ-সন্নিহিত স্টেটে ভ্রমণ করেছেন; বা
• স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ চিহ্নিত করেছে যে সে
COVID-19 পরীক্ষায় পজিটিভ হওয়া একজন ব্যক্তির
সংস্পর্শে এসেছে?

হ্যাঁ

আপনার কি বর্ত মানে এইসকল নতু ন বা অবনতিপ্রাপ্ত উপসর্গগুলির
মধ্যে থেকে একটি বা একাধিক আছে (বা গত 10 দিনের মধ্যে ছিল)?

না

• 100.0 °F (37.8 °C) সমান বা
তার বেশি তাপমাত্রা
• জ্বর ভাব বা শীত করা
• কাশি
• স্বাদ বা গন্ধের অনুভূতি
হারিয়ে যাওয়া
• ক্লান্তি/ক্লান্ত ব�োধ করা

হ্যাঁ

আপনি আজ স্কু লে কাজে যেতে পারবেন না।

আপনি আজ স্কু লে কাজে যেতে পারবেন না যদি না:

যতক্ষণ পর্যন্ত না আর�োগ্যলাভের পরে
কমপক্ষে 72 ঘণ্টা সহ, উপসর্গের সূচনার পর
থেকে 10 দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে, (জ্বর কম
করার ওষুধ ছাড়া জ্বরের সমাধানের সাথে)
যদি ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে অথবা
যদি পজিটিভ হয়, তাহলে স্থানীয় স্বাস্থ্য
বিভাগ আপনাকে যতক্ষণ না আলাদা থাকা
থেকে মুক্তি দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে
অবশ্যই আলাদা থাকতে হবে (বাড়িতে এবং
অন্যদের থেকে দূরে)।

•
ভ্রমণকারীদের ক্ষেত্রে, আপনি 10 দিনের জন্য ক�োয়ারান্টিনে থাকেন অথবা
10 দিনের ক�োয়ারান্টিনের সময়কালের শেষে পরীক্ষা করে বেরিয়ে আসেন।
•
কন্ট্যাক্ট হিসেবে নির্ধারিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, যতক্ষণ না স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ
আপনাকে ক�োয়ারান্টিন থেকে মুক্তি দিচ্ছে (কমপক্ষে 10 দিন)।
আপনি যদি NY-তে আসার পূর্বে 72 ঘণ্টার ভিতরে একটি COVID পরীক্ষা
করিয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই 3 দিনের জন্য ক�োয়ারান্টিনে
থাকতে হবে এবং আগমনের পরে 4র্থ দিনে পরীক্ষা করাতে পারেন।

হ্যাঁ

• গলা ব্যথা
• হাঁফ ধরা বা শ্বাসকষ্ট হওয়া
• বমিভাব, বমি, পেট খারাপ
• পেশীতে যন্ত্রণা বা শরীরে ব্যথা
• মাথা ধরা
• নাক বুজে যাওয়া/নাক দিয়ে
সর্দি পড়া

না

আপনি আজ স্কু লে কাজে যেতে
পারবেন না।

আপনি আজ স্কুলে কাজে যেতে
পারবেন!

আপনার স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদানকারীর
(HCP) দ্বারা আপনার পরীক্ষা করা
উচিত। আপনার উপসর্গগুলি সম্পর্কে
আপনার HCP-কে বলার জন্য ব্যক্তিগত
উপস্থিতিতে সাক্ষাৎগুলিতে যাওয়ার
আগে তাকে ফ�োন করুন। আপনার
যদি ক�োন�ো নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা
প্রদানকারী না থাকেন, তাহলে আপনার
স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগকে ফ�োন করুন।

নিশ্চিত করুন যে আপনি মুখে
একটি আবরণ বা ফেস মাস্ক
পড়েন, সামাজিক দূরত্ব বজায়
রাখেন, এবং ঘন ঘন আপনার
হাত ধ�োন।

অনুপস্থিতি, উপসর্গ, এবং COVID-19 পরীক্ষার পজিটিভ ফলাফলের বিষয়ে আপনার স্কু লকে জানান।

অবিলম্বে চিকিৎসাগত পরিচর্যা নিন যদি আপনার এগুলি থাকে:
• শ্বাসকষ্ট বা খুব দ্রুত শ্বাস নিচ্ছেন
• এতটাই দুর্ব ল যে তরল পান করতে পারছেন না
• তীব্র পেটের যন্ত্রণা, পেট খারাপ বা বমি

• ত্বকের রঙে পরিবর্ত ন - ফ্যাকাসে, ছ�োপ-ছ�োপ ও/বা নীল হয়ে যাচ্ছে
• হৃৎপিন্ডে ধড়ফড়ানি বা বুকে যন্ত্রণা
• মূত্রের পরিমাণ কমে যাওয়া
• আলস্য, খিটখিটেভাব, বা বিভ্রান্তি
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নিউ ইয়র্ক স্টেট স্বাস্থ্য বিভাগ (New York State Department of Health, NYSDOH) প্রি-কে (Pre-K) থেকে গ্রেড 12 (Gr 12) COVID-19 টু লকিট

আমার COVID-19 এর উপসর্গ আছে। আমি কখন স্কুলে কাজে ফিরে যেতে পারি?
COVID-19 এর জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদানকারীর (HCP) মূল্যায়ন (HCP এর নির্ধারণ অনুসারে ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে বা ভিডিও/টেলিফ�োনের মাধ্যমে হতে পারে)

HCP COVID-19 র�োগনির্ণায়ক পরীক্ষার সুপারিশ করেন

বা

HCP বিকল্প র�োগনির্ণয় করেন

স্কুলে যাবেন না
এবং পরীক্ষার ফলাফল এসে প�ৌঁছান�ো পর্যন্ত আলাদা থাকুন

পরীক্ষার পজিটিভ ফলাফল

আপনার স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ অনুসরণের জন্য আপনার
সঙ্গে য�োগায�োগ করবে।
আপনার স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ আপনাকে আলাদা
থাকা থেকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত আপনাকে
অবশ্যই আলাদা থাকতে হবে (বাড়িতে এবং
অন্যদের থেকে দূরে), যা সাধারণভাবে:
• উপসর্গের সূচনার পরে 10 দিন; এবং
• আপনার উপসর্গগুলির উন্নতি হচ্ছে; এবং
• জ্বর কমান�োর ওষুধের ব্যবহার ছাড়াই কমপক্ষে
72 ঘন্টা ধরে আপনি জ্বর-মুক্ত আছেন।
আপনি আলাদা থাকার সময়ে, স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ
মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত পরিবারের সকল সদস্যকে
অবশ্যই বাড়িতে ক�োয়ারেন্টিন থাকতে হবে, অথবা
যতক্ষণ না 10 দিন কেটে যায় এবং আপনার ক�োন�ো
উপসর্গ দেখা না দেয়।
দ্রষ্টব্য: স্কু লে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি নেগেটিভ
COVID-19 পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়�োজন নেই।

COVID-19
র�োগনির্ণায়ক
পরীক্ষার সুপারিশ
করা হয়েছে কিন্তু
তা করা হয় নি
এবং ক�োন�ো বিকল্প
র�োগনির্ণয় করা
হয় নি

HCP এর দ্বারা
মূল্যায়ন হয় নি

পরীক্ষার নেগেটিভ ফলাফল

যদি আপনার উপসর্গগুলির উন্নতি
হতে থাকে এবং জ্বর কমান�োর
ওষুধের ব্যবহার ছাড়াই কমপক্ষে
24 ঘন্টা ধরে আপনি জ্বর-মুক্ত
থাকেন, তাহলে আপনি স্কু লে ফিরে
যেতে পারেন, এগুলি নিয়ে:
• HCP এর কাছ থেকে একটি ন�োট
যা নির্দেশ করে যে পরীক্ষাটি
নেগেটিভ ছিল বা
• পরীক্ষার নেগেটিভ ফলাফলের
একটি কপি প্রদান করুন।

আপনার HCP যদি অপরিবর্তিত উপসর্গ
থাকা একটি জ্ঞাত দীর্ঘস্থায়ী র�োগাবস্থা,
বা একটি নিশ্চিত করা তীব্র অসুস্থতার
(উদাহরণস্বরূপ: ল্যাবরেটরি দ্বারা নিশ্চিত
করা ইনফ্লুয়েঞ্জা, স্ট্রেপ-থ্রোট) র�োগনির্ণয়
করেন এবং COVID-19 সন্দেহ করা না
হয়, তাহলে আপনাকে স্কু লে ফিরে যাওয়ার
অনুমতি দেওয়ার আগে আপনার HCP এর
কাছ থেকে বিকল্প র�োগনির্ণয়টি ব্যাখ্যা
করে একটি স্বাক্ষরিত ন�োটের প্রয়�োজন
হয়। আপনি সেই র�োগনির্ণয়ের জন্য প্রচলিত
নির্দেশিকা অনুসারে স্কু লে ফিরে যেতে পারেন।

দ্রষ্টব্য: ভাইরাস ঘটিত শ্বাসযন্ত্রের উপরিভাগের
অসুস্থতা (upper respiratory illness,
URI) বা ভাইরাস ঘটিত গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিসের
মত�ো নিশ্চিত না হওয়া তীব্র অসুস্থতা নথিবদ্ধ
করে এমন একটি HCP দ্বারা স্বাক্ষরিত ন�োট
পর্যাপ্ত হবে না।

আপনার স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ আপনাকে
আলাদা থাকা থেকে মুক্তি না দেওয়া
পর্যন্ত আপনাকে অবশ্যই বাড়িতে আলাদা
থাকতে হবে এবং আপনি স্কু লে কাজে ফিরে
যেতে পারবেন না, যা সাধারণভাবে:
• প্রথম উপসর্গের তারিখ থেকে কমপক্ষে
10 দিন কেটে গেছে; এবং
• আপনার উপসর্গগুলির উন্নতি হচ্ছে; এবং
• জ্বর কমান�োর ওষুধের ব্যবহার ছাড়াই
কমপক্ষে 72 ঘন্টা ধরে আপনি জ্বর-মুক্ত
আছেন।
দ্রষ্টব্য: আপনি একটি নিশ্চিত COVID-19
র�োগনির্ণয় ছাড়া, COVID-19 এর কারণে
সবেতন অসুস্থতার ছুটির (Paid Sick Leave)
সুবিধা পাওয়ার য�োগ্য নাও হতে পারেন।

COVID-19 র�োগনির্ণায়ক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হল COVID-19 সৃষ্টিকারী ভাইরাস, SARS-CoV-2 এর জন্য মলিকিউলার (যথা, PCR) বা অ্যান্টিজেন
পরীক্ষা। স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদানকারীর আদেশ এবং ল্যাবরেটরি স্পেসিফিকেশন অনুসারে একটি ন্যাস�োফেরেঞ্জিয়াল স�োয়্যাব, নাকের স�োয়্যাব, বা থুতুর
নমুনা নিয়ে র�োগনির্ণায়ক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হতে পারে। সময়ে সময়ে, একটি নিশ্চিতকারী মলিকিউলার পরীক্ষার পরে একটি নেগেটিভ অ্যান্টিজেন
পরীক্ষা করার প্রয়�োজন হবে। তীব্র COVID-19 এর সম্ভাবনা নিশ্চিত করা বা বাতিল করার জন্য সির�োলজি (অ্যান্টিবডি পরীক্ষা) ব্যবহার করা যাবে না।
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