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COVID-19 আইস োসেশন বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর 

 

কোর ক্ষেসে এটি প্রস োজ্য হয়? 

Erie কাউন্টিতে র্সর্াসকারী এিি ককাতিা র্যন্টি, র্ার COVID-19 পরীক্ষার ফল পন্টিটিভ হতেতে 

 

আবি বক আইস োসেশসনর িসযয রসয়বি? 

Erie কাউন্টিতে র্সর্াসকারী ককাতিা র্যন্টির COVID-19 পরীক্ষার ফল পন্টিটিভ এতল, ন্টেন্টি স্ট্যান্টডিং 
কন্টিশিাতরর আতেশ কিতি আইতসাতলশতি থাকতে র্াধ্য। 
 

আবি আইস োসেশসনর আসেশ উসেেো করসে কী হসি? 

আইতসাতলশতির আতেশ উতপক্ষা একটি অপরাধ্ ন্টহসাতর্ ন্টর্তর্ন্টিে র্া িিস্বাস্থ্য আইি (Public Health Law) এর 

12-b ধ্ারার অধ্ীতি শান্টিতর্াগ্য। উপরন্তু, আতেশ কিতি িা িলার কারতে স্বাস্থ্য েপ্তর (Department of Health) 

ককাতিা ন্টিন্টকৎসা ককতে আপিাতক আটতক রাখতে িাইতে পাতর। 
 

ঠিক আসি, আবি কীভোসি আইস োসেশন ক্ষেসক ক্ষিসরোসে েোবর? 

ন্টিউ ইেকয  কস্ট্তটর স্বাস্থ্য েপ্তর (New York State Department of Health) দ্বারা ন্টিধ্যান্টরে োড়পতের িািেণ্ড 

পূরে িা করা পর্যন্ত আপিাতক আইতসাতলশতি থাকতেই হতর্। একর্ার আপন্টি োড়পতের িািেণ্ড পূরে করতল, 

ন্টিতিতক আইতসাতলশি কথতক িুি করতে পাতরি। 
 

িোড়েসের িোনেণ্ডগুবে কী? 

এখাতি িািেণ্ডগুন্টল কেওো হল: 

ন্টিম্নন্টলন্টখে উপসগ্যগুন্টলর ককাতিা একটি আপিার হতে থাকতল: জ্বর, কান্টশ, শ্বাসকষ্ট/ন্টিিঃশ্বাস ন্টিতে সিসযা, োহতল 

োড়পতের িািেণ্ড হল: 

 উপসগ্যগুন্টল প্রথি শুরু হওোর পতর অন্তে 7 ন্টেি হতে কগ্তে; এর্িং 
 আপিার ককাতিা জ্বর কিাতিার ওষুধ্ (কর্িি থাইতলিল) িা কখতে অন্তে 3 ন্টেি ককাতিা জ্বর ন্টেল িা; এর্িং 
 ককাতিা শ্বাসকষ্ট/কান্টশ/ন্টিিঃশ্বাস কিওোর সিসযা থাকতল োতে উন্নন্টে হতেতে।  

আপন্টি এই ন্টেিটি িািেণ্ড পূরে করতল, ন্টিতিতক আইতসাতলশি কথতক িিু করতে পাতরি। 
 

আপিার এই উপসগ্যগুন্টলর ককাতিাটি িা থাকতল, োড়পতের িািেণ্ড হল: 

 আপিার প্রথি পন্টিটিভ COVID-19 পরীক্ষা হওোর পতর অন্তে 7 ন্টেি হতেতে; এর্িং 
 আপিার ককাতিা পরর্েী অসুস্থ্ো ন্টেল িা 

আপন্টি এই েটুি িািেণ্ড পূরে করতল, ন্টিতিতক আইতসাতলশি কথতক িিু করতে পাতরি 



 

েোহসে িোড়েসের িোনেণ্ড েরূণ করসেই আবি  ম্পণূণ িুক্ত? 

িা! োড়পতের িািেণ্ড পূরে করতল ককর্লিাে আপন্টি কিন্টিতকল আইতসাতলশি কথতক িুি হতর্ি। ন্টকন্তু েখিও 

আপন্টি কস্ট্ট ও স্থ্ািীে অিয সিি প্রতর্ািয আইি এর্িং কার্যন্টির্যাহী আতেতশর শেয াধ্ীি থাকতর্ি। োই 

উোহরেস্বরূপ: 

 

ক্ষ  কোজ্ আেবন করসে েোরসিন ক্ষ  কোজ্ আেবন করসে েোরসিন নো 

িুন্টেখািার কোকাতি র্াওো পাটিয তে র্াওো 

র্াইতর হাাঁটতে র্াওো একেল কলাতকর সতে ককাতিা কপাটয স কখলা 

কিযতক্ষতে র্াওো র্ন্টে এিপাোর কস্ট্ট 

কিতভলপতিি কতপযাতরশি দ্বারা ন্টিতেয ন্টশে 

িরুন্টর পন্টরতষর্া কেওোর িিয ককাতিা িরুন্টর 

র্যর্সাে আপন্টি কিযরে থাতকি 

কিযতক্ষতে র্াওো র্ন্টে আপন্টি ককাতিা 
িরুন্টর র্যর্সা র্া িরুন্টর পন্টরতষর্ার িিয 

কাি িা কতরি। 

 

আর বক ক্ষকোসনো বিসশষ বনসেণ শ আসি  োর  ম্পসকণ  আিোর  সেেন েোকো উবেে? 

আপন্টি র্ন্টে ককাতিা স্বাস্থ্যতসর্া কিী, প্রথি প্রন্টেন্টিো প্রোিকারী অথর্া অিয ককাতিা িরুন্টর কপশার কিী হি 

ন্টর্ন্টি কিযতক্ষতে ন্টফরতেি, কসতক্ষতে উপসতগ্যর উপন্টস্থ্ন্টে ন্টিন্টর্যতশতষ আপিাতক অসুস্থ্োর সূেপাতের পতর অথর্া 
COVID-19 এর িিয আপিার পরীক্ষার ফলাফল পন্টিটিভ আসার পতর 14 ন্টেতির িিয একটি িাস্ক পতর থাকতে 

হতর্। ককাতিা অন্টেন্টরি ন্টিতেযশার্লী আতে ন্টকিা ো অিগু্রহ কতর আপিার ন্টিতোগ্কেয ার কথতক কিতি ন্টিি। 
 

েসি আবি িুক্ত হসয় ক্ষেসেও, আবি অনয কোউসক অ সু্থ করসে েোবর নো, েোইসেো? 

ভুল। োড়পতের িািেণ্ড COVID-19 েন্টড়তে পড়ার ঝুাঁ ন্টক কিাতিার িিয পন্টরকন্টিে হতলও, আপিার দ্বারা 
অিযািয র্যন্টির সিংিান্টিে হওোর সম্ভার্িা েখিও কথতক র্াে। 
 

এটি আটকোসনোর জ্নয আবি কী করসে েোবর? 

সতিেি থাকুি। আপিার হাে ভালভাতর্ ন্টিেন্টিে ধু্তে ন্টিি। কান্টশর সিে হাে ন্টেতে িুখ কেতক ন্টিি। 
65 র্েতসার্ধ্য কর্তকাতিা র্যন্টি, করাগ্ প্রন্টেতরাধ্ ক্ষিো কি থাকা র্া গ্ভীর অসুস্থ্ো থাকা কর্তকাতিা র্যন্টির 

কাোকান্টে িা থাকার কিষ্টা করুি। উপরু্ি সািান্টিক েরূত্ব র্িাে রাখুি। কর্তরাতিার প্রতোিি িা হতল র্ান্টড়তেই 

থাকুি। 
 

আবি এগুবে  ি িুসেবি। আিোর বক স্বোস্থয বিভোে ক্ষেসক বকিু প্রসয়োজ্ন? 

িা। আপন্টি একর্ার োড়পতের িািেণ্ড পূরে করতল, আপিার আইতসাতলশতির সিেসীিা কশষ হতর্। 


