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 NYSDOH COVID-19 প্িক্যেথীর উপপ্থিপ্ির জন্ ব্প্তিগি উপপ্থিপ্িকি প্িদ্যন্ত রেহণ ক্যচযট্ট
আমযর প্িশু প্ে আজ সু্ল কেকি পযকর?

গি 10 প্িকনর মক্্, আপনযর 
প্িশুকে প্ে SARS-CoV-2 নযকমও 
পপ্রপ্চি, COVID-19 িপৃ্টিেযরী 
ভযইরযকির জন্ পরীক্য েরয হকেকে?

গি 10 প্িকনর মক্্, আপনযর প্িশু প্ে:

• CDC পে্টযে 2 বয িযর কবপ্ি COVID-19 িম্পপ্ে্ট ি 
ভ্রমণ িংক্যন্ত স্যথি্ প্বজ্ঞপ্তি পযওেয এেটি কিকি 
আন্তজ্ট যপ্িে ভ্রমণ েকরকে; বয 

• এেটি অ-িপ্নিপ্হি কটেকট ভ্রমণ েকরকে; বয
• থিযনীে স্যথি্ প্বভযগ প্চপ্নিি েকরকে কে কি 

COVID-19 পরীক্যে পপ্জটিভ হওেয এেজন ব্প্তির 
িংস্পকি্ট একিকে?

আপনযর প্িশুর প্ে বি্ট মযকন এই নিুন বয অবনপ্িরিযতি উপিগ্টগুপ্লর 
মক্্ এেটি বয এেযপ্্ে আকে (বয গি 10 প্িকনর মক্্ প্েল)? 

• 100.0 °F (37.8 °C) িমযন বয 
িযর কবপ্ি িযপমযত্য

• জ্বর ভযব বয িীি েরয
• েযপ্ি
• স্যি বয গকধের অনভূুপ্ি 
হযপ্রকে েযওেয

• ক্যপ্ন্ত/ক্যন্ত কবয্ েরয

• গলয ব্েয
• হযাঁফ ্রয বয শ্যিেটি হওেয
• বপ্মভযব, বপ্ম, কপট খযরযপ
• কপিীকি েন্ত্রণয বয িরীকর ব্েয
• মযেয ্রয
• নযে বুকজ েযওেয/নযে প্িকে 
িপ্ি্ট  পড়য

আপিবাি নিশু আজ স্কু লে স্েলে পযরকব নয। 

েেক্ষণ পে্কন্ত িবা আলিবাগথ্যেবালভি পলি 
রমপলক্ষ 72 ঘণ্বা সহ, উপসলগ্কি সূচিবাি 
পি স্েলর 10 নিি অনেক্বান্ত হলছে, (জ্বি 
রম রিবাি ওষকুধ ছবাডবা জ্বলিি সমবাধবালিি 
সবালে) েনি েেবােলেি জিথ্য অলপক্ষবা রলি 
অেবয েনি পপ্জটিভ হে, েবাহলে স্বািীয় 
স্বাস্থ্য নিভবাগ আপিবাি নিশুলর আেবািবা 
েবারবা স্েলর মকুনতি নিলছে েেক্ষণ পে্কন্ত েবালর 
অিিথ্যই আেবািবা েবারলে হলি (িবানডলে এিং 
অিথ্যলিি স্েলর িলূি)।

আপিবাি নিশু আজ স্কু লে স্েলে পযরকব নয েনি িবা:
• �ভ্রমণরবািীলিি স্ক্ষলরে, েবািবা 10 নিলিি জিথ্য স্রবায়বািবানটিলি েবালর অেিবা 

10 নিলিি স্রবায়বািবানটিলিি সময়রবালেি স্িলষ পিীক্ষবা রলি স্িনিলয় আলস।
• �রটিথ্যবাক্ট নহলসলি নিধ্কবানিে নিশুলিি স্ক্ষলরে, েেক্ষণ িবা স্বািীয় স্বাস্থ্য 
নিভবাগ আপিবাি নিশুলর স্রবায়বািবানটিি স্েলর মকুনতি নিলছে (রমপলক্ষ  
10 নিি)।

আপিবাি নিশু েনি NY-স্ে আসবাি পূলি্ক 72 ঘণ্বাি নভেলি এরটি 
COVID পিীক্ষবা রনিলয় েবালর, েবাহলে েবালর অিিথ্যই 3 নিলিি জিথ্য 
স্রবায়বািবানটিলি েবারলে হলি এিং স্স আগমলিি পলি 4ে্ক নিলি পিীক্ষবা 
রিবালে পবালি। স্ে নিক্ষবােথীিবা নবিেীয়িবাি স্িলগটিভ েেবােে পবায় েবািবা 
স্কু লে নেলি স্েলে পবালি।

হ্যাঁ

আপিবাি নিশু আজ স্কু লে স্েলে  
পযরকব নয। 

আপিবাি নিশুলর েবাি নিশু স্বাস্থ্য 
পনিচে্কবা প্রিবািরবািীি (healthcare 
provider, HCP) বিবািবা পিীক্ষবা রিবালিবা 
উনচে। আপিবাি নিশুি উপসগ্কগুনে 
সম্পলর্ক  আপিবাি নিশুি HCP-স্র িেবাি 
জিথ্য অনেলস িবা নলিনিলর েবাওয়বাি আলগ 
েবালর স্েবাি ররুি। আপিবাি নিশুি েনি 
স্রবালিবা HCP িবা েবালরি, েবাহলে আপিবাি 
স্বািীয় স্বাস্থ্য নিভবাগলর স্েবাি ররুি।

নয

আপনযর প্িশু আজ সু্কল কেকি 
পযকর। 

প্নপ্চিি েরুন কে কি মকুখ এেটি 
আবরণ বয কফি মযস্ পকড়, 

িযমযপ্জে িরূত্ব বজযে রযকখ, এবং 
িযর হযি ক্যওেযর েেয মকন 

েপ্রকে প্িন!

অপ্বলকবে প্চপ্েৎিযগি পপ্রচে্টয প্নন েপ্ি আপনযর প্িশুর এগুপ্ল েযকে:

• শ্যিেটি বয খুব দ্রুি শ্যি প্নকছে
• িীর্টযপ্েি জ্বর
• এিটযই িবু্টল কে িরল পযন েরকি পযরকে নয
• িীব্র কপকটর েন্ত্রণয, কপট খযরযপ বয বপ্ম

• ত্বকের রকে পপ্রবি্ট ন - ফ্যেযকি, কেযপ-কেযপ ও/বয নীল হকে েযকছে
• হৃৎপ্পকডে ্ড়ফড়যপ্ন বয বকুে েন্ত্রণয
• মকূত্র পপ্রমযণ েকম েযওেয
• আলি্, প্খটপ্খকটভযব, বয প্বভ্রযপ্ন্ত 

পরীক্যর ফলযফলটি প্ে পপ্জটিভ 
প্েল অেবয আপপ্ন এখনও 
ফলযফকলর জন্ অকপক্য েরকেন?

অিকুপনস্নে, উপসগ্ক, এিং COVID-19 পিীক্ষবাি পনজটিভ েেবােলেি নিষলয় আপিবাি নিশুি স্কু েলর জবািবাি।

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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আমযর প্িশুর COVID-19 উপিগ্ট আকে। কি েখন সু্কল প্ফকর কেকি পযরকব?

COVID-19 এর জন্ স্যথি্ পপ্রচে্টয রিিযনেযরীর (HCP) মলূ্যেন (HCP এর প্ন ্্টযরণ অনিুযকর ব্প্তিগি উপপ্থিপ্িকি বয প্ভপ্ডও/কটপ্লকফযকনর ময্্কম হকি পযকর)

HCP COVID-19 করযগপ্নণ্টযেে পরীক্যর িপুযপ্রি েকরন HCP প্বেল্প করযগপ্নণ্টে েকরন

সু্কল েযকবন নয
এবং পরীক্যর ফলযফল একি কপৌাঁেযকনয পে্টন্ত আলযিয েযকুন

COVID-19 
করযগপ্নণ্টযেে 

পরীক্যর িপুযপ্রি 
েরয হকেকে প্েন্তু 
িয েরয হে প্ন 

এবং কেযকনয প্বেল্প 
করযগপ্নণ্টে েরয 

হে প্ন

HCP এর দ্যরয প্িশুর 
মলূ্যেন হে প্ন

পরীক্যর কনকগটিভ ফলযফল

আপিবাি স্বািীয় স্বাস্থ্য নিভবাগ অিকুসিলণি জিথ্য আপিবাি 
সলগে স্েবাগবালেবাগ রিলি।
আপনযর থিযনীে স্যথি্ প্বভযগ আপনযর প্িশুকে 
আলযিয েযেয কেকে মপু্তি নয কিওেয পে্টন্ত িযকে 
অবি্ই আলযিয েযেকি হকব (বযপ্ড়কি এবং 
অন্কির কেকে িকূর), েবা সবাধবািণভবালি:

• উপসলগ্কি সূচিবাি পলি 10 নিি; এবং
• নিশুটিি উপসগ্কগুনেি উন্ননে হলছে; এবং
• জ্বি রমবালিবাি ওষকুলধি িথ্যিহবাি ছবাডবাই রমপলক্ষ 

72 ঘটিবা ধলি নিশুটি জ্বি-মকুতি আলছ। 

আপিবাি নিশু আেবািবা েবারবাি সমলয়, থিযনীে স্যথি্ 
প্বভযগ মপু্তি নয কিওেয পে্টন্ত পপ্রবযকরর িেল 
িিি্কে অবি্ই বযপ্ড়কি কেযেযকরপ্টিন েযেকি 
হকব, অেবয েেক্ষণ িবা 10 নিি স্রলট েবায় এিং 
আপিবাি স্রবালিবা উপসগ্ক স্িখবা িবা স্িয়। 

দ্রষ্টিথ্য: স্কু লে নেলি েবাওয়বাি জিথ্য এরটি স্িলগটিভ 
COVID-19 পিীক্ষবাি পকুিিবািনৃতি রিবাি প্রলয়বাজি স্িই।

েনি আপিবাি নিশুি উপসগ্কগুনেি 
উন্ননে হলে েবালর এবং জ্বি 
রমবালিবাি ওষকুলধি িথ্যিহবাি ছবাডবাই 
রমপলক্ষ 24 ঘটিবা ধলি স্স জ্বি-মকুতি 
েবালর, েবাহলে আপিবাি নিশু সু্কল 
প্ফকর কেকি পযকর, এগুনে নিলয়: 

• HCP এি রবাছ স্েলর এরটি স্িবাট 
েবা নিলি্কি রলি স্ে পিীক্ষবাটি 
স্িলগটিভ নছে বয 

• পিীক্ষবাি স্িলগটিভ েেবােলেি 
এরটি রনপ প্রিবাি ররুি।

আপিবাি নিশুি HCP েনি অপনিিনে্ক ে 
উপসগ্ক েবারবা এরটি জ্বাে িীঘ্কস্বায়ী স্িবাগবািস্বা, 
িবা এরটি নিনচিে রিবা েীব্র অসকুস্েবাি 
(উিবাহিণস্রূপ: েথ্যবািলিটনি বিবািবা নিনচিে 
রিবা ইিফ্কু লয়ঞ্বা, স্্রেপ-স্্বাট) স্িবাগনিণ্কয় রলিি 
এবং COVID-19 সলদেহ রিবা িবা হয়, েবাহলে 
আপিবাি নিশুলর স্কু লে নেলি েবাওয়বাি অিকুমনে 
স্িওয়বাি আলগ েবাি HCP এর েযে কেকে 
প্বেল্প করযগপ্নণ্টেটি ব্যখ্য েকর এেটি 
স্যক্প্রি কনযকটর রিকেযজন হয়। েবািবা স্সই 
স্িবাগনিণ্কলয়ি জিথ্য প্রচনেে নিলি্ক নিরবা অিকুসবালি 
স্কু লে নেলি স্েলে পবালি। 

দ্রষ্টিথ্য: ভবাইিবাস ঘটিে শ্বাসেল্রেি উপনিভবালগি 
অসকুস্েবা (upper respiratory illness, URI) 
িবা ভবাইিবাস ঘটিে গথ্যবাল্রেবাএলটিিবাইটিলসি মলেবা 
নিনচিে িবা হওয়বা েীব্র অসকুস্েবা িনেিদ্ধ রলি 
এমি এরটি HCP বিবািবা স্বাক্ষনিে স্িবাট পে্কবাপ্ত 
হলি িবা।

আপিবাি স্বািীয় স্বাস্থ্য নিভবাগ আপনযর 
প্িশুকে আলযিয েযেয কেকে মপু্তি নয 
কিওেয পে্টন্ত িযকে অবি্ই বযপ্ড়কি 
আলযিয েযেকি হকব এিং স্স স্কু লে নেলি 
স্েলে পবািলি িবা, েবা সবাধবািণভবালি: 

• প্রেম উপসলগ্কি েবানিখ স্েলর রমপলক্ষ 
10 নিি স্রলট স্গলছ; এবং

• নিশুটিি উপসগ্কগুনেি উন্ননে হলছে; এবং
• জ্বি রমবালিবাি ওষকুলধি িথ্যিহবাি ছবাডবাই 
রমপলক্ষ 72 ঘটিবা ধলি নিশুটি জ্বি-মকুতি 
আলছ।

পরীক্যর পপ্জটিভ ফলযফল 

COVID-19 স্িবাগনিণ্কবায়র পিীক্ষবাি অন্তভকু্ক তি হে COVID-19 সৃনষ্টরবািী ভবাইিবাস, SARS-CoV-2 এি জিথ্য মনেনরউেবাি (েেবা, PCR) িবা অথ্যবানটিলজি 
পিীক্ষবা। স্বাস্থ্য পনিচে্কবা প্রিবািরবািীি আলিি এিং েথ্যবািলিটনি স্পেনসনেলরিি অিকুসবালি এরটি িথ্যবালসবালেলিনঞ্য়বাে স্সবায়থ্যবাি, িবালরি স্সবায়থ্যবাি, িবা েকুেকু ি 
িমকুিবা নিলয় স্িবাগনিণ্কবায়র পিীক্ষবা সম্পন্ন রিবা হলে পবালি। সমলয় সমলয়, এরটি নিনচিেরবািী মনেনরউেবাি পিীক্ষবাি পলি এরটি স্িলগটিভ অথ্যবানটিলজি 
পিীক্ষবা রিবাি প্রলয়বাজি হলি। েীব্র COVID-19 এি সম্বািিবা নিনচিে রিবা িবা িবানেে রিবাি জিথ্য নসলিবােনজ (অথ্যবানটিিনি পিীক্ষবা) িথ্যিহবাি রিবা েবালি িবা। 
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নিউ ইয়র্ক  স্টেট স্বাস্থ্য নিভবাগ (New York State Department of Health, NYSDOH) নরি-স্র (Pre-K) স্েকর স্রেড 12 (Gr 12) COVID-19 টুলনরট

 NYSDOH COVID-19 েমথীকির েযকজ েযওেযর জন্ ব্প্তিগি উপপ্থিপ্িকি প্িদ্যন্ত রেহণ ক্যপ্িট
আপ্ম প্ে আজ সু্কল েযকজ কেকি পযপ্র?

অপ্বলকবে প্চপ্েৎিযগি পপ্রচে্টয প্নন েপ্ি আপনযর এগুপ্ল েযকে:
• শ্যিেটি বয খুব দ্রুি শ্যি প্নকছেন
• এিটযই িবু্টল কে িরল পযন েরকি পযরকেন নয
• িীব্র কপকটর েন্ত্রণয, কপট খযরযপ বয বপ্ম

• ত্বকের রকে পপ্রবি্ট ন - ফ্যেযকি, কেযপ-কেযপ ও/বয নীল হকে েযকছে
• হৃৎপ্পকডে ্ড়ফড়যপ্ন বয বকুে েন্ত্রণয
• মকূত্র পপ্রমযণ েকম েযওেয
• আলি্, প্খটপ্খকটভযব, বয প্বভ্রযপ্ন্ত 

হ্যাঁ হ্যাঁ

হ্যাঁ নয নয

গি 10 প্িকনর মক্্, আপনযকে প্ে 
SARS-CoV-2 নযকমও পপ্রপ্চি, 
COVID-19 িপৃ্টিেযরী ভযইরযকির 
জন্ পরীক্য েরয হকেকে?

গি 10 প্িকনর মক্্, আপপ্ন প্ে:

• CDC পে্টযে 2 বয িযর কবপ্ি COVID-19 িম্পপ্ে্ট ি 
ভ্রমণ িংক্যন্ত স্যথি্ প্বজ্ঞপ্তি পযওেয এেটি কিকি 
আন্তজ্ট যপ্িে ভ্রমণ েকরকে; বয 

• এেটি অ-িপ্নিপ্হি কটেকট ভ্রমণ েকরকেন; বয
• থিযনীে স্যথি্ প্বভযগ প্চপ্নিি েকরকে কে কি 

COVID-19 পরীক্যে পপ্জটিভ হওেয এেজন ব্প্তির 
িংস্পকি্ট একিকে?

আপনযর প্ে বি্ট মযকন এইিেল নিুন বয অবনপ্িরিযতি উপিগ্টগুপ্লর 
মক্্ কেকে এেটি বয এেযপ্্ে আকে (বয গি 10 প্িকনর মক্্ প্েল)? 

• 100.0 °F (37.8 °C) িমযন বয 
িযর কবপ্ি িযপমযত্য

• জ্বর ভযব বয িীি েরয
• েযপ্ি
• স্যি বয গকধের অনভূুপ্ি 
হযপ্রকে েযওেয

• ক্যপ্ন্ত/ক্যন্ত কবয্ েরয

• গলয ব্েয
• হযাঁফ ্রয বয শ্যিেটি হওেয
• বপ্মভযব, বপ্ম, কপট খযরযপ
• কপিীকি েন্ত্রণয বয িরীকর ব্েয
• মযেয ্রয
• নযে বুকজ েযওেয/নযে প্িকে 
িপ্ি্ট  পড়য

আপনি আজ স্কু লে রবালজ স্েলে পযরকবন নয।
েেক্ষণ পে্কন্ত িবা আলিবাগথ্যেবালভি পলি 
রমপলক্ষ 72 ঘণ্বা সহ, উপসলগ্কি সূচিবাি পি 
স্েলর 10 নিি অনেক্বান্ত হলছে, (জ্বি রম 
রিবাি ওষকুধ ছবাডবা জ্বলিি সমবাধবালিি সবালে) 
েনি েেবােলেি জিথ্য অলপক্ষবা রলি অেবয 
েনি পপ্জটিভ হে, েবাহলে স্বািীয় স্বাস্থ্য 
নিভবাগ আপিবালর েেক্ষণ িবা আেবািবা েবারবা 
স্েলর মকুনতি নিলছে েেক্ষণ পে্কন্ত আপিবালর 
অিিথ্যই আেবািবা েবারলে হলি (িবানডলে এিং 
অিথ্যলিি স্েলর িলূি)।

আপনি আজ স্কু লে রবালজ স্েলে পযরকবন নয েনি িবা:
• �ভ্রমণরবািীলিি স্ক্ষলরে, আপনি 10 নিলিি জিথ্য স্রবায়বািবানটিলি েবালরি অেিবা 

10 নিলিি স্রবায়বািবানটিলিি সময়রবালেি স্িলষ পিীক্ষবা রলি স্িনিলয় আলসি।
• �রটিথ্যবাক্ট নহলসলি নিধ্কবানিে িথ্যনতিলিি স্ক্ষলরে, েেক্ষণ িবা স্বািীয় স্বাস্থ্য নিভবাগ 
আপিবালর স্রবায়বািবানটিি স্েলর মকুনতি নিলছে (রমপলক্ষ 10 নিি)।

আপনি েনি NY-স্ে আসবাি পূলি্ক 72 ঘণ্বাি নভেলি এরটি COVID পিীক্ষবা 
রনিলয় েবালরি, েবাহলে আপিবালর অিিথ্যই 3 নিলিি জিথ্য স্রবায়বািবানটিলি 
েবারলে হলি এিং আগমলিি পলি 4ে্ক নিলি পিীক্ষবা রিবালে পবালিি।

হ্যাঁ

আপনি আজ স্কু লে রবালজ স্েলে  
পযরকবন নয। 

আপিবাি স্বাস্থ্য পনিচে্কবা প্রিবািরবািীি 
(HCP) বিবািবা আপিবাি পিীক্ষবা রিবা 
উনচে। আপিবাি উপসগ্কগুনে সম্পলর্ক  
আপিবাি HCP-স্র িেবাি জিথ্য িথ্যনতিগে 
উপনস্নেলে সবাক্ষবাৎগুনেলে েবাওয়বাি 
আলগ েবালর স্েবাি ররুি। আপিবাি 
েনি স্রবালিবা নিয়নমে স্বাস্থ্য পনিচে্কবা 
প্রিবািরবািী িবা েবালরি, েবাহলে আপিবাি 
স্বািীয় স্বাস্থ্য নিভবাগলর স্েবাি ররুি।

নয

আপপ্ন আজ সু্কল েযকজ কেকি 
পযরকবন!

প্নপ্চিি েরুন কে আপপ্ন মকুখ 
এেটি আবরণ বয কফি মযস্ 

পকড়ন, িযমযপ্জে িরূত্ব বজযে 
রযকখন, এবং রন রন আপনযর 

হযি ক্যন।

পরীক্যর ফলযফলটি প্ে পপ্জটিভ 
প্েল অেবয আপপ্ন এখনও 
ফলযফকলর জন্ অকপক্য েরকেন?

অিকুপনস্নে, উপসগ্ক, এিং COVID-19 পিীক্ষবাি পনজটিভ েেবােলেি নিষলয় আপিবাি স্কু েলর জবািবাি।
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বয

COVID-19 এর জন্ স্যথি্ পপ্রচে্টয রিিযনেযরীর (HCP) মলূ্যেন (HCP এর প্ন ্্টযরণ অনিুযকর ব্প্তিগি উপপ্থিপ্িকি বয প্ভপ্ডও/কটপ্লকফযকনর ময্্কম হকি পযকর)

HCP প্বেল্প করযগপ্নণ্টে েকরন
HCP এর দ্যরয 
মলূ্যেন হে প্ন

আমযর COVID-19 এর উপিগ্ট আকে। আপ্ম েখন সু্কল েযকজ প্ফকর কেকি পযপ্র?

COVID-19 
করযগপ্নণ্টযেে 

পরীক্যর িপুযপ্রি 
েরয হকেকে প্েন্তু 
িয েরয হে প্ন 

এবং কেযকনয প্বেল্প 
করযগপ্নণ্টে েরয 

হে প্ন

HCP COVID-19 করযগপ্নণ্টযেে পরীক্যর িপুযপ্রি েকরন

সু্কল েযকবন নয
এবং পরীক্যর ফলযফল একি কপৌাঁেযকনয পে্টন্ত আলযিয েযকুন

পরীক্যর কনকগটিভ ফলযফল

আপিবাি স্বািীয় স্বাস্থ্য নিভবাগ অিকুসিলণি জিথ্য আপিবাি 
সলগে স্েবাগবালেবাগ রিলি।
আপনযর থিযনীে স্যথি্ প্বভযগ আপনযকে আলযিয 
েযেয কেকে মপু্তি নয কিওেয পে্টন্ত আপনযকে 
অবি্ই আলযিয েযেকি হকব (বযপ্ড়কি এবং 
অন্কির কেকে িকূর), েবা সবাধবািণভবালি:

• উপসলগ্কি সূচিবাি পলি 10 নিি; এবং
• আপিবাি উপসগ্কগুনেি উন্ননে হলছে; এবং
• জ্বি রমবালিবাি ওষকুলধি িথ্যিহবাি ছবাডবাই রমপলক্ষ 

72 ঘটিবা ধলি আপনি জ্বি-মকুতি আলছি। 

আপনি আেবািবা েবারবাি সমলয়, থিযনীে স্যথি্ প্বভযগ 
মপু্তি নয কিওেয পে্টন্ত পপ্রবযকরর িেল িিি্কে 
অবি্ই বযপ্ড়কি কেযেযকরপ্টিন েযেকি হকব, অেবয 
েেক্ষণ িবা 10 নিি স্রলট েবায় এিং আপিবাি স্রবালিবা 
উপসগ্ক স্িখবা িবা স্িয়। 

দ্রষ্টিথ্য: স্কু লে নেলি েবাওয়বাি জিথ্য এরটি স্িলগটিভ 
COVID-19 পিীক্ষবাি পকুিিবািনৃতি রিবাি প্রলয়বাজি স্িই।

েনি আপিবাি উপসগ্কগুনেি উন্ননে 
হলে েবালর এবং জ্বি রমবালিবাি 
ওষকুলধি িথ্যিহবাি ছবাডবাই রমপলক্ষ 
24 ঘটিবা ধলি আপনি জ্বি-মকুতি 
েবালরি, েবাহলে আপনি সু্কল প্ফকর 
কেকি পযকরন, এগুনে নিলয়: 

• HCP এি রবাছ স্েলর এরটি স্িবাট 
েবা নিলি্কি রলি স্ে পিীক্ষবাটি 
স্িলগটিভ নছে বয 

• পিীক্ষবাি স্িলগটিভ েেবােলেি 
এরটি রনপ প্রিবাি ররুি।

আপিবাি HCP েনি অপনিিনে্ক ে উপসগ্ক 
েবারবা এরটি জ্বাে িীঘ্কস্বায়ী স্িবাগবািস্বা, 
িবা এরটি নিনচিে রিবা েীব্র অসকুস্েবাি 
(উিবাহিণস্রূপ: েথ্যবািলিটনি বিবািবা নিনচিে 
রিবা ইিফ্কু লয়ঞ্বা, স্্রেপ-স্্বাট) স্িবাগনিণ্কয় 
রলিি এবং COVID-19 সলদেহ রিবা িবা 
হয়, েবাহলে আপিবালর স্কু লে নেলি েবাওয়বাি 
অিকুমনে স্িওয়বাি আলগ আপিবাি HCP এর 
েযে কেকে প্বেল্প করযগপ্নণ্টেটি ব্যখ্য 
েকর এেটি স্যক্প্রি কনযকটর রিকেযজন 
হয়। আপনি স্সই স্িবাগনিণ্কলয়ি জিথ্য প্রচনেে 
নিলি্ক নিরবা অিকুসবালি স্কু লে নেলি স্েলে পবালিি। 

দ্রষ্টিথ্য: ভবাইিবাস ঘটিে শ্বাসেল্রেি উপনিভবালগি 
অসকুস্েবা (upper respiratory illness, 
URI) িবা ভবাইিবাস ঘটিে গথ্যবাল্রেবাএলটিিবাইটিলসি 
মলেবা নিনচিে িবা হওয়বা েীব্র অসকুস্েবা িনেিদ্ধ 
রলি এমি এরটি HCP বিবািবা স্বাক্ষনিে স্িবাট 
পে্কবাপ্ত হলি িবা।

আপিবাি স্বািীয় স্বাস্থ্য নিভবাগ আপনযকে 
আলযিয েযেয কেকে মপু্তি নয কিওেয 
পে্টন্ত আপনযকে অবি্ই বযপ্ড়কি আলযিয 
েযেকি হকব এিং আপনি স্কু লে রবালজ নেলি 
স্েলে পবািলিি িবা, েবা সবাধবািণভবালি: 

• প্রেম উপসলগ্কি েবানিখ স্েলর রমপলক্ষ 
10 নিি স্রলট স্গলছ; এবং

• আপিবাি উপসগ্কগুনেি উন্ননে হলছে; এবং
• জ্বি রমবালিবাি ওষকুলধি িথ্যিহবাি ছবাডবাই 
রমপলক্ষ 72 ঘটিবা ধলি আপনি জ্বি-মকুতি 
আলছি।

দ্রষ্টিথ্য: আপনি এরটি নিনচিে COVID-19 
স্িবাগনিণ্কয় ছবাডবা, COVID-19 এি রবািলণ 
সলিেি অসকুস্েবাি ছকুটিি (Paid Sick Leave) 
সকুনিধবা পবাওয়বাি স্েবাগথ্য িবাও হলে পবালিি।

পরীক্যর পপ্জটিভ ফলযফল 

COVID-19 স্িবাগনিণ্কবায়র পিীক্ষবাি অন্তভকু্ক তি হে COVID-19 সৃনষ্টরবািী ভবাইিবাস, SARS-CoV-2 এি জিথ্য মনেনরউেবাি (েেবা, PCR) িবা অথ্যবানটিলজি 
পিীক্ষবা। স্বাস্থ্য পনিচে্কবা প্রিবািরবািীি আলিি এিং েথ্যবািলিটনি স্পেনসনেলরিি অিকুসবালি এরটি িথ্যবালসবালেলিনঞ্য়বাে স্সবায়থ্যবাি, িবালরি স্সবায়থ্যবাি, িবা েকুেকু ি 
িমকুিবা নিলয় স্িবাগনিণ্কবায়র পিীক্ষবা সম্পন্ন রিবা হলে পবালি। সমলয় সমলয়, এরটি নিনচিেরবািী মনেনরউেবাি পিীক্ষবাি পলি এরটি স্িলগটিভ অথ্যবানটিলজি 
পিীক্ষবা রিবাি প্রলয়বাজি হলি। েীব্র COVID-19 এি সম্বািিবা নিনচিে রিবা িবা িবানেে রিবাি জিথ্য নসলিবােনজ (অথ্যবানটিিনি পিীক্ষবা) িথ্যিহবাি রিবা েবালি িবা। 


