
িনেদ% শাবলী:
স"াব% COVID- 19 এর জন%

আপনার কােছ কেরানাভাইরাস 2019 (COVID-19) বা অন/ 0কানও ভাইরাস 
থাকেত পাের। 0বিশরভাগ 08ে9 ল8ণ<িল সাধারণ সিদ? (Aর, কািশ, গলা ব/থা) 
এর মেতা। COVID-19 আFাG 0বিশরভাগ 0লােকর হালকা অসুJতা থােক এবং 
তােদর বািড়েত থাকা উিচত। িনেজেক, আপনার পিরবার এবং সPদায়েক সুরি8ত 
করেত অনRুহ কের নীেচর তথ/<িল পড়ুন। 

যা করেত হেব যা করা যােবনা
× ঘর ত%াগ করা।
× গণপিরবহন সুিবধা 3হন করা (সাবওেয় বা 
বােসর মত)।

× আপনার ;চাখ, নাক, এবং মুখ অপিরBC হাত 
Dারা EশG করা।

× যারা অসুI তােদর ঘিনK সংEেশG থাকা।
× আপনার লNণOিল PQর 7 িদন অবিধ বা 
আপিন 3 িদন পযGT Uর মুV না হওয়া অবিধ 
অেন%র সােথ অWেয়াজনীয় ;যাগােযাগ করা —
;য[ দীঘGতর। কাউেক আপনােক বািড়েত 
পিরদশGন করেত িদেবন না।

× আপনার ব%িVগত আইেটমOিল ;যমন থালা 
বাসন, পানীেয়র কাপ, খাওয়ার পা`, ;তায়ােল 
বা শীটOিল ;শয়ার করা।

× COVID-19 এর উi ঝুিকেত আেছ এমন কােরা 
সােথ থাকার জায়গা ;শয়ার করা। উi ঝঁুিকেত 
থাকা ব%িVেদর মেধ% অTভুG V হল যারা 
গভG বতী, 50 বছেরর ;বিশ বয়সী বা দীঘGIায়ী 
;মিডেকল অবIা রেয়েছ এমন ব%ািV (েযমন 
qদেরাগ, ডায়ােব[স বা ফুসফুেসর ;রাগ)। যিদ 
তা সsব না হয়, অTত 6 ফুট দেূর থাকার 
;চKা কQন।

× আপনার Uর বা কািশ আেছ এমন অবIায় 
কাউেক আপনার ঘর পিরদশGন করেত ;দওয়া।

! ঘের থাvন এবং িবwাম িনন।
! ;বিশ কের তরলজাতীয় খাবার পান কQন 
(েযমন পািন)। 

! ব%াথা এবং Uেরর জন% Wিত 6 ঘxা অTর -বা 
;বাতেলর িনেদGশনা অনুযায়ী acetaminophen 
(েযমন Tylenol) 3হন কQন।

! আপনার কািশ এবং হাঁিচ এক[ [সু% বা 
আপনার বাy িদেয় ;ঢেক রাখুন।

! Wিতিনয়ত আপনার হাত সাবান এবং জল িদেয় 
কমপেN 20 ;সেক{ ;ধৗত কQন। যিদ সাবান 
এবং জল পাওয়া না যায় তেব হ%া{ 
স%ািনটাইজার ব%বহার কQন যােত কমপেN 60%
অ%ালেকাহল থােক। আপনার হােতর সম} পৃে� 
মািলশ কQন এবং P� অনুভূত না হওয়া পযGT 
এOিল একসােথ ঘষুন।

! Wায়শই EশG করা ব�সমূহ এবং পৃ�Oিলেক 
পির�ার এবং জীবাণুমুV কQন (েযমন 
কাউxার, ;টিবেলর উপেরর অংশ, দরজার নব, 
বাথQেমর িফ�চার, টয়েলট, ;ফান, কীেবাডG , 
ট%াবেলট এবং রােতর ;টিবল)।

! যারা আপনার সােথ থােক তােদর চারপােশ 
থাকাকালীন মা� পিরধান কQন। 

! NYC Department of Health and Mental 
Hygiene (এনওয়াইিস িডপাটG েমx অব ;হলথ এ{ 
;মxাল হাইিজন ) এ{ the Centers for Disease 
Control (;সxারস ফর িডিজজ কে�াল) ;থেক 
আপেডট এবং পরামেশGর স�ান কQন।

! কােজ িফের আসার আেগ আপনার Wাথিমক ;সবা 
Wদানকারী এবং আপনার িনেয়া গকারীেক ;ফান 
কQন। *মিডক.াল *সবা চাইেত:

আপিন যিদ মেন কেরন এ- এক- জ/ির 
অব2া বা আপনার যিদ 4াস িনেত ক7 হয় 
তেব 911-এ =ফান ক/ন।

• আপনার যিদ =কান @A থােক বা খারাপ 
অনভুব কেরন তাহেল আপনার @াথিমক 
=সবা @দানকারীেক বা 1-844-NYC-4NYC
(1-844-692-4692) নHের =ফান ক/ন।
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