05/12/2020 তারিখে পৃষ্ঠা আপখেট কিা হখেখে। আপখেট কিা তখযেি জন্ে অন্ুগ্রহ কখি এই পৃষ্ঠাটি প্রােই দেেুন্। আপরন্ যা
েুুঁজখেন্ তা রন্খে দেওো তখযেি মখযে ন্া দপখে, অন্ুগ্রহ কখি ECDOH COVID-19 ইন্ফখমেশন্ োইখন্ি (716) 858-2929
ন্ম্বখি দফান্ করুন্।
(স্প্োরন্শ) (আিরি) (িারমেজ)

আমাদের কমযুনিটিদে COVID-19 নিনিে হদেদে। সবার উনিে নিদের স্বাস্থ্ু পর্য দবক্ষণ করা এবং COVID-19
এর উপসর্য গুনি িেদর রাখা, র্ার মদযু নিম্ননিনখে যর্দকাদিা একটি থাকদে পাদর: 100.4 নিনি বা োর যবনি
জ্বর, কানি, শ্বাসকষ্ট, ঠান্ডািার্া, ঠান্ডািার্ার সদে বারবার কাাঁপনয ি, যপিীর বুথা, র্িা বুথা, িােনরো, িেয ি
কদর স্বাে বা র্ন্ধ যিাপ।
COVID-19 পরীক্ষা
প্লােমা োি
কীভাদব নিদেদক রক্ষা করদবি
আপনি অসযস্থ্ হদে পড়দি কী করদবি
1. COVID-19 কী?
কখিান্াভাইিাস দিাগ 2019 (COVID-19) হে একটি শ্বাসজরন্ত অসুস্থতা যা িেরিি দযখক িেরিখত ের়িখে প়িখত পাখি। দয
ভাইিাসটিি ফখে COVID-19 হে দসটি হে একটি দন্াখভে কখিান্াভাইিাস যা েীখন্ি উহাখন্ একটি প্রখকাখপি অন্ুসন্ধান্
েোকােীন্ প্রযম রেরিত হে। সবয দিষ েদথুর েিু, CDC এর COVID19 ওদেবসাইট-এ র্াি।
2. COVID-19 উপসর্য গুনি কী?
COVID-19 এি দিাগীখেি রিরভন্ন উপসগে সখমত হােকা দযখক গুরুতি শ্বাসজরন্ত অসুস্থতা রেে, যাি মখযে িখেখে:











জ্বি (100.4 রেরগ্র িা তাি দিরশ)
কারশ
শ্বাসকষ্ট
ঠান্ডাোগা
ঠান্ডাোগাি সাখয িািংিাি কাুঁপুরন্
দপশীি িেযা
মাযা িেযা
গো িেযা
ন্তু ন্ কখি স্বাে িা গন্ধ দোপ
োেরিো



রকেু িেরিি আিাি গুরুতি সমসো যাকখত পাখি।



ভাইিাখসি সংস্প্খশে আসাি পখি উপসগেগুরে েুি কম হখে 2 রেখন্ি মখযে এিং েুি দিরশ হখে 14 রেখন্ি মখযে দেো রেখত পাখি িখে
এই মুহূখতে CDC রিশ্বাস কখি।

3. কীভাদব COVID-19 েনড়দে পদড়?
দয ভাইিাখসি ফখে COVID-19 হে তা মূেত িেরিি দযখক িেরিখত ে়িাে িখে মখন্ কিা হে, মূেত একজন্ সংক্রারমত
িেরি কারশ অযিা হাুঁরেি সমে শ্বাস-প্রশ্বাখসি মযে রেখে আসা োোিখসি মাযেখম। এই তিে দফাুঁটাগুরে তাি কাোকারে যাকা
িেরিখেি মুে িা ন্াখকি উপখি রগখে দপ ুঁোে অযিা রন্িঃশ্বাখসি মাযেখম ফু সফু খস েখে যাওোি সম্ভািন্া যাখক। দোখকিা এখক
অপখিি কাোকারে যাকখে (6 ফু খটি মখযে) ের়িখে প়িাি সম্ভািন্া আখিা দিখ়ি যাে। CDC এর মদে কীভাদব COVID-19
েড়াে তা দেেুন্।
4. আনম কীভাদব নিদেদক সযরনক্ষে করদে পানর?
িতে মাখন্ COVID-19 এি সংক্রমণ প্ররতখিাখযি দকাখন্া টিকা দন্ই। এই ভাইিাখসি সংস্প্খশে ন্া আসাই হে সংক্রমণ দিাখযি
সিখযখক দসিা উপাে। তখি, শ্বাসজরন্ত ভাইিাখসি ের়িখে প়িা প্ররতখিাখয সহখযারগতা কিাি জন্ে আপন্াখক এই প্রাতেরহক
পেখেপগুরে অন্ুসিণ কিখত হখি।


সািান্ ও জে রেখে অন্তত 20 দসখকন্ড যদর প্রােই আপিার হাে যযদে নিি। সািান্ আি জে ন্া পাওো দগখে, দকাখন্া
অোেখকাহে-রন্ভে ি হোন্ড সোরন্টাইজাি িেিহাি করুন্।


এই অসাযারণ নভনিওটি যেখযি, এই োরুণ উপকরণগুনি দশোি করুন্ এিং নিরাপেভাদব হুান্ড সুানিটাইোর
বুবহার করুি



অপরিষ্কাি হাত রেখে নিদের যিাখ, িাক এবং মযখ স্পিয করদবি িা।



অসুস্থ িেরিখেি কাোকানে র্াওো যথদক নবরে থাকুি।



কারশি সমে দকাখন্া ন্িম কাগজ িা টিসুে রেখে মযখ যেদক নিি, তািপি দসই টিসুেটি আিজেন্াে দফখে রেন্ এিং টিসুেটি স্প্শে
কিাি পখি সািান্ ও কখেি জে রেখে আপন্াি হাত যুখে রন্ন্। হাখতি কাখে টিসুে ন্া যাকখে, আপন্াি হাখতি পরিিখতে কন্ুই রেখে
মুে দেখক কাশুন্ িা হাুঁেুন্।



প্রােই স্প্শে কিা পৃষ্ঠতে ও সামগ্রীগুরে পনরষ্কার করুি এিং জীিাণুমুি করুন্ (উোহিণস্বরূপ: দটরিে, েিজাি দগাে হাতে,
আখোি সুইে, হাতে, দেস্ক, িাযরুম, কে, দিরসন্)। আপিার ঘর পনরষ্কার এবং েীবাণযমযক্ত করুি অংশটি দেেুন্ এিং এখেখে
EPA-নিবনন্ধে পনরবাদরর েিু বুবহৃে েীবাণযিািক িেিহাি সুপারিশকৃ ত। পণেটি রন্িাপে এিং কাযেকিভাখি িেিহাি
রন্রিত কিখত দেখিখে দেওো রন্খেে শািেী (দযমন্ গ্লাভস পিাি কযা এিং িেিহাখিি সমে ভাে িাতাস েোেখেি িেিস্থা আপন্াি
আখে রকন্া তা দেখে দন্ওোি কযা) অন্ুসিণ করুন্।



একটি যেস কভানরং পরুন্ (প্রশ্ন #5 দেেুন্)।



সামানেক েূরত্ব বোে রাখার অভুাস করুি (প্রশ্ন #10 দেেুন্)।




স্বেন্ত্র বুনক্ত ও পনরবারগুনির েিু CDC এর যিকনিস্ট দেেুন্ এিং
আপিার বানড় প্রস্তুে রাখযি - আপন্াি পরিিাখি দকউ COVID-19 এি উপসগে রন্খে অসুস্থ হখে প়িখে কী কিা উরেত তাি
একটি পরিকল্পন্া কখি িােুন্ এিং দসই সম্বখন্ধ দজখন্ িােুন্

5. আমাদক নক যেস কভানরং পরদে হদব?


17ই এরপ্রে 2020 তারিে, শুক্রিাি িাত 8টাে কাযেকি হওো আখেশ অন্ুযােী, NY দেখট েু'িেখিি দিরশ িেসী এিং
রেরকৎসাগতভাখি সহে কিখত সেম এমন্ দযখকান্ও িেরিিা যেন্ দকাখন্া জন্িহুে স্থাখন্ যাখিন্ এিং সামারজক েূিত্ব িজাে
িােখত পািখিন্ ন্া িা িজাে িােখিন্ ন্া তেন্ তাখেি রন্খজি ন্াক এিং মুে দকাখন্া মাস্ক িা মুে োকাি কাপ়ি রেখে োকখত হখি।
মখন্ িােখিন্ দয দফস কভারিং পিাি অযে এই ন্ে দয আপরন্ অন্োন্ে সতকে তা এর়িখে দযখত পাখিন্ — আমিা এেন্ও সমস্ত রন্উ
ইেকে িাসীখক জরুরি কাজ িেতীত অন্ে সমস্ত কািখণ িার়িখত যাকাি রন্খেে শ রেই। কাযেরন্িোহী আখেখশি রন্রহতাযে সম্পূণভ
ে াখি
দিাঝাি জন্ে সমস্ত প্রখযাজে রিষেগুরে আপন্াি প়িা জরুরি। এোখন্ কাযেরন্িোহী আখেশ ন্ং. 202.17 দেেুন্।




COVID-19 এি প্রখকাপ েোকােীন্ জন্সমখে দফস কভারিং পিাি প্রখোজন্ীেতাে কাযেরন্িোহী আখেশ 202.17 এিং 202.18
এি উপি NYSDOH এি অন্তিেতীকােীন্ রন্খেে রশকা (17ই এরপ্রে, 2020) দেেুন্
কীভাখি কাপখ়িি দফস কভারিং িান্াখিন্ দেেুন্।

6. COVID-19 এর উপসর্য আদে এমি যকাদিা বুনক্তর সংস্পদিয আসদি আমার কী করা উনিে, র্ার মদযু
নিম্ননিনখে যর্দকাদিা একটি থাকদে পাদর: 100.4 নিনি বা োর যবনি জ্বর, কানি, শ্বাসকষ্ট, ঠান্ডািার্া,
ঠান্ডািার্ার সদে বারবার কাাঁপনয ি, যপিীর বুথা, র্িা বুথা, িােনরো, িেয ি কদর স্বাে বা র্ন্ধ হারাদিা?


আপরন্ দযরেন্ দশষ তাি সংস্প্খশে এখসরেখেন্ দসই রেন্ দযখক যািািারহকভাখি 14 রেন্ িার়িখত যাকুন্। আপরন্ একজন্ জরুরি
পরিখষিাি কমী হখে, কমেখেখে যান্ এিং দসাজা িার়িখত রফখি আসুন্।



অন্েখেি দযখক রন্খজি েূিত্ব িজাে িােুন্ (প্রাে 6 ফু ট িা 2 রমটাি)।



এই সমেকাখে আপন্াি িার়িখত দকাখন্া সাোৎকািীখক আসাি অন্ুমরত দেখিন্ ন্া।



উপসগেগুরেি প্ররত ন্জি িােুন্।

7. আমার নিদের COVID-19 এর উপসর্য যেখা নেদি আমার কী করা উনিে, র্ার মদযু নিম্ননিনখে যর্দকাদিা
একটি থাকদে পাদর: 100.4 নিনি বা োর যবনি জ্বর, কানি, শ্বাসকষ্ট, ঠান্ডািার্া, ঠান্ডািার্ার সদে বারবার
কাাঁপনয ি, যপিীর বুথা, র্িা বুথা, িােনরো, িেয ি কদর স্বাে বা র্ন্ধ হারাদিা?
আপন্াি উপসগেগুরে দেো রেখত শুরু কিখে:









COVID-19 যাকা দিরশিভাগ িেরিি হািকা অসযস্থ্ো যাখক এিং িার়িখতই তা দসখি যাে।
বানড়দেই থাকুি এিং আপন্াি পরিিাখিি অন্োন্েখেি দযখক েূখি যাকুন্। রেরকৎসা পরিেযো দন্ওোি জন্ে দযখত ন্া হখে,
আপন্াি িার়ি দেখ়ি যাখিন্ ন্া। সিেজন্ীন্ এোকাগুরে দেেখত যাখিন্ ন্া।
আপন্াি রেরকৎসকখক যোি করুি এিং আপন্াি উপসগেগুরে িণেন্া করুন্। সিাসরি তাখেি অরফখস অযিা দকাখন্া আপৎকােীন্
রিভাগ/জরুরি পরিেযোি দকখে প্রযখম দফান্ ন্া কখি যাখিন্ ন্া। আপন্াি দকাখন্া রেরকৎসা সংক্রান্ত আপৎকােীন্ অিস্থা হখেখে
মখন্ হখে, অরিেখম্ব 911 ন্ম্বখি দফান্ করুন্ এিং তাখেি আপন্াি উপসগেগুরে সম্বখন্ধ জান্ান্।
কারশি সমে দকাখন্া ন্িম কাগজ িা টিসুে রেখে মযখ যেদক নিি, তািপি দসই টিসুেটি আিজেন্াে দফখে রেন্ এিং টিসুেটি স্প্শে
কিাি পখি সািান্ ও কখেি জে রেখে আপন্াি হাত যুখে রন্ন্। হাখতি কাখে টিসুে ন্া যাকখে, আপন্াি হাখতি পরিিখতে কন্ুই রেখে
মুে দেখক কাশুন্ িা হাুঁেুন্।
সািান্ এিং কখেি জে রেখে অন্ততপখে 20 দসখকন্ড যখি প্রােই আপিার হাে যযদে নিি।
প্রােই স্প্শে কিা পৃষ্ঠতে ও সামগ্রীগুরে পনরষ্কার করুি এিং জীিাণুমুি করুন্ (উোহিণস্বরূপ: দটরিে, েিজাি দগাে হাতে,
আখোি সুইে, হাতে, দেস্ক, িাযরুম, কে, দিরসন্)। আপিার ঘর পনরষ্কার এবং েীবাণযমযক্ত করুি অংশটি দেেুন্ এিং এখেখে
EPA-নিবনন্ধে পনরবাদরর েিু বুবহৃে েীবাণযিািক িেিহাি সুপারিশকৃ ত। পণেটি রন্িাপে এিং কাযেকিভাখি িেিহাি
রন্রিত কিখত দেখিখে দেওো রন্খেে শািেী (দযমন্ গ্লাভস পিাি কযা এিং িেিহাখিি সমে ভাে িাতাস েোেখেি িেিস্থা আপন্াি
আখে রকন্া তা দেখে দন্ওোি কযা) অন্ুসিণ করুন্।



পরিিাখিি সেখসেি িেরিগত আইখটমগুরেি ভাগাভারগ এর়িখে েেুন্



একটি যেস কভানরং পরুন্ (প্রশ্ন #5 দেেুন্)।




আপনি অসযস্থ্ হদি COVID-19 এর েনড়দে পড়া প্রনেদরাদযর সাহার্ুাদথয যিওো পেদক্ষপসমূহ (CDC)
বানড়দে আপিার স্বাস্থ্ু সামিাদিার েিু যর্ 10টি কাে আপনি করদে পাদরি (CDC)

8. COVID-19 এ সংক্রানমে বা সংস্পদিয আসার পদর কখি েরুনর পনরদষবার কমীরা আবার কাদে নেরদে
পাদরি?




COVID-19 এি সংস্প্খশে আসা িা সংক্রমখণি পখি িানসয ং যহাদমর কমীর কাখজ দফিাি রিষখে NYSDOH এি দপ্রাখটাকে
(04/29/2020 তারিখে আপখেট কিা হখেখে)
COVID-19 এি সংস্প্খশে আসা িা সংক্রমখণি পখি স্বাস্থ্ুদসবা এবং অিুািু প্রেুক্ষ পনরির্য া যকদে কময রে কমীদের কাখজ
দফিাি রিষখে NYSDOH এি দপ্রাখটাকে (03/31/2020 তারিখে আপখেট কিা হখেখে)
COVID-19 এি সংস্প্খশে আসা িা সংক্রমখণি পখি স্বাস্থ্ুদসবা এবং অিুািু প্রেুক্ষ পনরির্য া যকদে কময রে কমী বুেীে
অিুািুদের কাখজ দফিাি রিষখে NYSDOH এি দপ্রাখটাকে (03/31/2020 তারিখে আপখেট কিা হখেখে)

9. আমার নিদের COVID-19 এর উপসর্য যেখা যেওোর পদর কখি আনম বানড় যথদক যবদরাদে পারদবা, র্ার
মদযু নিম্ননিনখে যর্দকাদিা একটি থাকদে পাদর: 100.4 নিনি বা োর যবনি জ্বর, কানি, শ্বাসকষ্ট, ঠান্ডািার্া,
ঠান্ডািার্ার সদে বারবার কাাঁপনয ি, যপিীর বুথা, র্িা বুথা, িােনরো, িেয ি কদর স্বাে বা র্ন্ধ হারাদিা?
COVID-19 যাকা দয িেরিিা িার়িখত যাকখেন্ তািা রন্ম্নরেরেত পরিরস্থরতগুরেখত রন্খজখেি িার়ি দযখক দিখিাখত পািখিন্:


আপন্াি উপসগেগুরে দেো দেওোি পখি অন্তত 7 রেন্ অরতিারহত হখে দগখে।



দকাখন্া জ্বি কমাখন্াি ওষুয ন্া দেখে আপন্াি অন্তত 3 রেন্ যখি সািারেখন্ি জন্ে (যািািারহকভাখি 72 ঘন্টা) আি জ্বি আখসরন্।

এবং


অন্োন্ে উপসগেগুরেিও উন্নরত হখেখে (উোহিণস্বরূপ, আপন্াি কারশ অযিা শ্বাসকষ্ট যাকখে দসটা ভাে হখে)।



অরতরিি রন্খেে রশকাি জন্ে দফাখন্ আপন্াি স্বাস্থেখসিা প্রোন্কািীি সাখয কযা িেুন্।



প্রশ্ন #11 দেেুন্।

10.

সামানেক েূরত্ব স্থ্াপদির পরামিয এবং নিদেয নিকাগুনি কী?



বানড়দে থাকদি ো েীবি বাাঁিাদব এবং আমাদের কমযুনিটিদক সযরনক্ষে করদব।



যতটা সম্ভি িার়িখত যাকুন্। মুরেোন্াি দোকান্, ফামোরস এিং অন্োন্ে জরুরি পরিখষিারেি প্রস্তারিত দহাম দেরেভারি পরিখষিা
এিং অন্োইন্ শরপংখেি পরিখষিাগুরে িেিহাি করুন্। দকাখন্া কািণিশত আপন্াখক িাইখি দযখত হখে, একটি দফস কভারিং পরুন্
এিং অন্েখেি দযখক অন্তত 6 ফু খটি রন্িাপে েূিত্ব িজাে িােুন্। (প্রশ্ন #5 দেেুন্)



আপন্াি িার়িি িাইখি যাকা িেরিখেি সখে জমাখেত কিখিন্ ন্া।



মন্িঞ্জখন্ি জন্ে অযিা আপন্াি একখঘখেরম কাটাখত দোকান্ িা অন্ে দকাখন্া জন্িহুে স্থাখন্ যাখিন্ ন্া।



িাইে দশোি, টোরি পরিখষিা িা সিকারি পরিিহন্ িেিহািকািী িা পরিোেন্াকািী িেরিখেি অন্োন্েখেি দযখক অন্ততপখে েে
ফু ট েূিত্ব িজাে িাোি জন্ে যতটা সম্ভি ততটাই দেষ্টা কিখত হখি। যােীিহন্ এিং গার়ি দযখম যাকাি মাখঝ গার়িি কঠিন্
পৃষ্ঠতেগুরে টোরি এিং িাইে দশোখিি পরিোেকখেি পেখেপ রন্খত হখি।




নবরনেদে নিউ ইেকয যস্টট যেখযি
বুবসা বন্ধ এবং কমী বুবস্থ্া নবষেক েথু যেখযি

11. আমার নিনকৎসদকর আমাদক যেওো নিরকুদটর বাইদরও নক ECDOH আমাদক যকাদিা "কাদে যেরৎ" এর
নিরকুট নেদে পাদর?
ECDOH এি COVID-19 আইখসাখেশন্ এিং দকাোখিন্টাইন্ রিষেক ন্রয দেেুন্।
12. কার COVID-19 যথদক অেুন্ত অসযস্থ্ হওোর ঝাঁয নক সবদথদক যবনি রদেদে?
সীরমত গখিষণা অন্ুযােী, প্রিীণ প্রাপ্তিেস্ক, েূিাখিাগে রেরকৎসাজরন্ত অিস্থা যাকা িেরিগণ (দযমন্ হৃেখিাগ, োোখিটিস এিং
ফু সফু খসি দিাগ), এিং দিাগ প্ররতখিায েমতা কম যাকা িেরিখেি COVID-19 দযখক গুরুতি অসুস্থতাি ঝুুঁ রক দিরশ িখেখে।
13. আনম কীভাদব COVID-19 এর পরীক্ষা করাদবা?
COVID-19 এি জন্ে েু'যিখন্ি পিীো উপেভে: 1) োেগখন্রেক দটে (দসোোি দটে) এিং 2) দসখিােরজক অোরন্টিরে
দটে (িি পিীো)। আপন্াি িতে মাখন্ দকাখন্া সংক্রমণ আখে রকন্া তা একটি োেগখন্রেক দটে দযখক জান্া যাখি। আপন্াি
অতীখত দকাখন্া সংক্রমণ রেে রকন্া তা একটি অোরন্টিরে দটে দযখক জান্া যাখি।
COVID-19 এর িাের্দিনস্টক (যসুাোব) যটনস্টং এর মারেে উপিভু:


আপন্াি স্বাস্থ্ুদসবা প্রোিকারী আপন্াখক দকাখন্া েোি অেোি রেখত পাখিন্। িেয ি যরার্ীদের িহণ করদেি এমন্ পরিখষিা
প্রোন্কািীখেি একটি তারেকা এখাদি উপিব্ধ।



ECDOH োেগন্রেক দটরেংখেি সুখযাগ দেে। দকাখন্া েোি অেোখিি প্রখোজন্ দন্ই। পিীোি সমে রন্যোিখণি জন্ে অন্ুগ্রহ
কখি 716-858-2929 ন্ম্বখি দফান্ করুন্।



NYSDOH োেগন্রেক দটরেংখেি সুখযাগ দেে। পিীোি সমে রন্যোিখণি জন্ে 1-888-364-3065 ন্ম্বখি দফান্ করুন্।



অিুািু সংস্থ্াগুনিও একইভাখি পিীো কিাি সুখযাগ দেে। প্রখতেকটি সংস্থাি রন্জস্ব শতে িখেখে। রন্খেে শািেীি জন্ে প্রখতেকটিি
সখে দযাগাখযাগ করুন্।

COVID-19 এর অুানিবনি (রক্ত) পরীক্ষা


COVID-19 এি অোরন্টিরে পিীো একটি আোো পিীো। এটি একটি এমন্ িি পিীো যা আপন্াি িখিি অোরন্টিরেগুরেি
দোুঁজ কখি। অোরন্টিরেগুরে ততরি হে যেন্ দকাখন্া জীিাণুি রিরুখে দিাগ প্ররতখিায িেিস্থা প্ররতরক্রো জান্াে, সাযািণত দকাখন্া
ভাইিাস িা দকাখন্া িোকখটরিো। অোরন্টিরেগুরে দসই জীিাণুগুরেি সখে পখিিিাি আপন্াি ে়িাইখে সাহাযে কিখত পাখি যাি
সংস্প্খশে আপরন্ এখসখেন্, তখি, এটি এেন্ও জান্া যােরন্ অযিা এটি সমস্ত সংক্রারমত িেরি িা COVID-19 এি সংস্প্খশে আসা
িেরিি দেখে ঘখট ন্া। এটি মদি রাখা েরুনর যর্ যকাদিা বুনক্তর COVID-19 এি অোরন্টিরেগুরে পাওো দগখেও,
তিজ্ঞারন্কিা এেন্ও জাখন্ন্ ন্া ভরিষেখতি সংক্রমণ দযখক সুিো আখে রকন্া এিং কতরেন্ পযেন্ত এই সুিো টিখক যাখক। COVID19 একটি ন্তু ন্ ভাইিাখসি কািখণ হে এিং অখন্ক অযেেন্ই এই দিাগটি সম্বখন্ধ আিও জান্খত এিং এটিি রিরুখে কীভাখি দিাগ
প্ররতখিায িেিস্থা প্ররতরক্রো জান্াে দসই রিষে রন্খে কাজ োোখে। অোরন্টিরে পিীো সম্বখন্ধ প্রখশ্নি জন্ে, আপন্াি স্বাস্থেখসিা
প্রোন্কািীি সখে দযাগাখযাগ করুন্।





COVID-19 এি জন্ে CDC এি পিীো দেেুন্
NYSDOH এি COVID-19 অোরন্টিরে পিীোি তযেপে দেেুন্
Abbott Laboratories Inc. এি COVID-19 অোরন্টিরে পিীোি তযেপে দেেুন্

আপিার COVID-19 পরীক্ষার েি পনেটিভ বা যিদর্টিভ আসদি, যর্ যরদির পরীক্ষাই করুি িা যকি, নিদেদক
এবং অিুদের সযরনক্ষে করার েিু আপিাদক প্রনেরক্ষামূিক মািেণ্ডগুনি যমদি িিদে হদব।
ইনর কাউনির COVID-19 পরীক্ষার যকেসমূহ
14. আনম নক বানড়দে COVID-19 এর পরীক্ষা করাদে পানর? অিিাইদি পরীক্ষার নেনিসপত্র যকিাকাটা করদি
যকমি হে?
21দশ এরপ্রে 2020 তারিখে FDA িার়িখত ন্মুন্া সংগ্রখহি রিকল্প সখমত COVID-19 এি জন্ে োেগখন্রেক পিীো কিাি
অন্ুমরত রেখেখে। এই পিীোটিি িেিহাি সীরমত এিং দকিেমাে LabCorp দযখক উপেব্ধ।
িার়িখত COVID-19 পিীোি ফোফখেি প্রস্তাি দেওো ওখেিসাইট এিং অন্োন্ে সংস্থাগুরেি দযখক সািযান্। এইগুরে
প্রতািক। আপন্াি জন্ে সিখযখক ভাে রেরকৎসা সংক্রান্ত পিামশে আপন্াি স্বাস্থেখসিা প্রোন্কািীই দেখিন্।
সাযািণ তযে প্রোন্ এিং জাে COVID-19 পণেগুরেি সম্বখন্ধ অরভখযাগ োখেি কিাি জন্ে FDA এি 1-888-INFO-FDAদত একটি গ্রাহক পরিখষিাি হটোইন্ আখে।
15. যকাদিা টিকা বা নিনকৎসা আদে নক?
এই দিাখগি িতে মাখন্ দকাখন্া টিকা এিং দকাখন্া রন্রেে রষ্ট রেরকৎসা দন্ই। COVID-19 এ সংক্রারমত হওো িেরিিা উপসগেগুরেি
োঘখি সাহাযে দপখত রেরকৎসা পরিেযো োইখত পাখিন্। আপন্াি জন্ে সিখযখক ভাে রেরকৎসা সংক্রান্ত পিামশে আপন্াি
রেরকৎসখকি কাে দযখক পাখিন্।
োনিোনের সেকযো: আপরন্ COVID-19 এি পিীো িা রেরকৎসাি জন্ে দকাখন্া ইখমে, দফান্ কে, োকখযাখগ পাঠাখন্া
রেঠিি মাযেখম প্রস্তাি িা অন্োন্ে অন্ুখিায দপখে, দসটা দিখে রেখে উখপো করুন্।
16. পনরষ্কার করার যকাি পণুগুনি আমার বুবহার করা উনিে?
প্রােই স্প্শে কিা পৃষ্ঠতে ও সামগ্রীগুরে পরিষ্কাি করুন্ এিং েীবাণযমযক্ত করুি (উোহিণস্বরূপ: দটরিে, েিজাি দগাে হাতে,
আখোি সুইে, হাতে, দেস্ক, িাযরুম, কে, দিরসন্)। আপিার ঘর পনরষ্কার এবং েীবাণযমযক্ত করুি অংশটি দেেুন্ এিং
এখেখে EPA-নিবনন্ধে পনরবাদরর েিু বুবহৃে েীবাণযিািক িেিহাি সুপারিশকৃ ত। পণেটি রন্িাপে এিং কাযেকিভাখি
িেিহাি রন্রিত কিখত দেখিখে দেওো রন্খেে শািেী (দযমন্ গ্লাভস পিাি কযা এিং িেিহাখিি সমে ভাে িাতাস েোেখেি
িেিস্থা আপন্াি আখে রকন্া তা দেখে দন্ওোি কযা) অন্ুসিণ করুন্।
17. ভ্রমণ সম্বদন্ধ আনম যকাথাে েথু পাদবা?
ভ্রমণ সম্পরকে ত সমস্ত প্রখশ্নি জন্ে CDC এি COVID-19 ভ্রমখণি ওখেিসাইট দেেুন্।
18. েেদন্তর মদযু থাকা একেি বুনক্ত (Person Under Investigation, PUI) বিদে কী যবাঝাে?
PUI হে এমন্ একজন্ িেরি রযরন্ CDC এি দ্বািা রন্যোরিত রন্রেে ষ্ট মান্েখেি দসট পূিণ কখিখেন্ এিং দিাখগি জন্ে তাখক
রন্িীেণ কিা হখে।

19. আইদসাদিিি এবং যকাোদরিাইদির মদযু পাথয কু কী?
প্রযমত, আইখসাখেশন্ এিং দকাোখিন্টাইন্ েু'টিই দসই রেক দযখক িেখত দগখে অন্ুরূপ দযখহতু উভেই এই সংক্রামক দিাখগি
রিস্তৃ রত সীরমত কিাি জন্ে আখিারপত। পাযেকেগুরে রন্ম্নরূপ।


আইদসাদিিি দকাখন্া সংক্রামক দিাগ যাকা অসুস্থ িেরিখেিখক অসুস্থ ন্া হওো িেরিখেি দযখক আোো কখি।



যকাোদরিাইি দকাখন্া সংক্রামক দিাখগি সংস্প্খশে আসা িেরিিা অসুস্থ হখে প়িখেন্ রকন্া দেোি জন্ে তাখেি গরতরিরয রিরেন্ন
কখি এিং সীরমত কখি।



প্রশ্ন #11 দেেুন্।

20. আনম COVID-19 এবং র্ভযাবস্থ্া সম্পদকয যকাথাে েথু যপদে পানর?
NYSDOH এি গভে ািস্থা এিং COVID-19: গভে িতী মরহো এিং তাখেি পরিিািিখগেি জন্ে সংস্থান্ (03/21/2020) দেেুন্
CDC এি গভে ািস্থা এিং স্তন্েপান্ কিাখন্া দেেুন্
21. আনম COVID-19 এবং েীবেন্তু সম্পদকয যকাথাে েথু যপদে পানর?
CDC এি জীিজন্তু এিং COVID-19 দেেুন্ FDA এি COVID-19 ও আপন্াি দপাষে দেেুন্
22. আনম যকাথাে কমযুনিটি নবষেক সংস্থ্াি যপদে পানর?
COVID-19 এি পরিরস্থরতি সাখয দমাকারিোে আপন্াখক সহখযারগতা কিাি জন্ে রিরভন্ন যিখন্ি কমুেরন্টি রিষেক সংস্থান্
এোখন্ উপেব্ধ।
23. COVID-19 এর পরীক্ষার েি পনেটিভ আসা বুনক্তর নক নিদের নিদোর্কেযাদক নিনখেভাদব োিাদে
হদব?
ন্া।
24. নিদোর্কেযারা র্নে োিদে পাদরি োদের বুবসাে যকউ COVID-19 পনেটিভ আদেি োহদি নক োদের
যসই নবষদে নিদের কময িারীদের োিাদে হদব?
ন্া।
25. আনম নকভাদব প্লােমা োি করদে পানর?
আপন্াি যরে COVID-19 দিাগরন্ণেে হে এিং িতে মাখন্ সম্পূণে সুস্থ হখে যান্, তাহখে আপরন্ প্লাজমা োন্ কিখত পািখিন্।
যরে তাই হে, তাহখে আপন্াি প্লাজমা এই অোরন্টিরেগুরেখত সমৃে হখত পাখি এিং অন্োন্েখেি দেখে COVID-19 দিাখগি
রেরকৎসা িা প্ররতখিাখয সাহাযেকািী হখে উঠখত পাখি। সংখিেন্শীে রেরকৎসাি জন্ে তিজ্ঞারন্ক ট্রাোে আমাখেি হাখত আসাি
আখগই, অযিা এই রেরকৎসা কাযেকি হখি রকন্া তা রন্রিতভাখি রন্যোিণ কিখত ট্রাোখেি একটি অংশ রহসাখি োন্ কিা
প্লাজমাগুরে এেন্ই িেিহাি কিা দযখত পাখি।

আখিা তখযেি জন্ে িাখফখো কমেসূরে প্রোিপখেি ইউরন্ভারসেটি (University at Buffalo program flyer) দেেুন্ অযিা
716-888-4845 রকংিা 716-888-4840 ন্ম্বখি দফান্ করুন্।
িজওখেে পাকে কমেসূরেি প্রোিপে (Roswell Park program flyer) দেেুন্

