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COVID-19 সংক্রমণে আক্ররান্ত বেপ্িরভরাগ বলরাণেরই জ্বর, েরাপ্ি এেং গলরা ে্যথরার স্বল্পেরালীন অসুস্থতরা 
থরাণে। েরারও েরারও গন্ধ এেং/অথেরা স্বরাদ-এর অনভূুপ্তর ক্ষপ্ত হয় আেরার েরারও শ্রাস প্নণত 
সমস্যরা হয়। েরাপ্ি েরা হরাঁপ্ির মরাধ্যণম এেং সররাসপ্র সংস্পণিশের মরাধ্যণম সংক্রমে ছপ্িণয় বেণত পরাণর। 
ঘর বথণে বেণররাণনরার সময় প্নণেণে েরাঁিরাণনরার েন্য এেং বররাণগর প্েস্রারণে রিপ্তণররাধ েররার েন্য 
মরাস্ক পিরা অত্যন্ত েরুপ্র| COVID-19 অননুোসিক রিোযোব প�ীক্ো আিল ভোই�োি িনোক্ত কর� যো 
COVID-19 িংক্রমণ ঘটোয। 

আমো� প�ীক্ো� ফলোফল পসিটিভ থোকো� অথ্থকী? 
আপনরার অননুরাপ্সে বসরায়রাে পরীক্ষরার ফলরাফল পপ্েটিভ হণল, এটি সূপ্িত েণর বে আপপ্ন সম্ভেত COVID-19 ভরাইররাণস 
আক্ররান্ত হণয়ণছন।

আমো� ফলোফল রনরগটিভ থোকো� অথ্থ কী? 
আপনরার অননুরাপ্সে বসরায়রাে পরীক্ষরার ফলরাফল বনণগটিভ হণল আপপ্ন COVID-19 ভরাইররাস দ্রাররা আক্ররান্ত নরাও হণত 
পরাণরন অথেরা আপপ্ন COVID-19 ভরাইররাস দ্রাররা আক্ররান্ত হণলও পরীক্ষরাটি ভরাইররাসণে সনরাক্ত েরণত পরাণর প্ন। আমররা 
এখনও COVID-19 ভরাইররাস এেং এর পরীক্ষরা সম্পণেশে  প্িখপ্ছ।

আমো� প�ীক্ো� ফলোফল পসিটিভ হরলআমো� কী ক�ো উসিত?
আপনরাণে সরাত প্দণনর মণধ্য বিণের প্তন প্দন (অ্যরাপ্সটরাপ্মণনরাণফন েরা আইেণুরিরাণফন-এর মণতরা জ্বর-েমরাণনরার ওেূধ নরা প্নণয়) 
জ্বর নরা আসরা এেং লক্ষেগুপ্লর উন্নপ্তসরাধন সহ আপনরাণে েমপণক্ষ সরাত প্দন েরাপ্িণত থরােণত হণে। আপনরার লক্ষেগুপ্ল 
আরও খরাররাপ হণল েরা আপনরার শ্রাস প্নণত সমস্যরা হণল 911 েল েরুন। আপনরার লক্ষেগুপ্ল ভরাণলরা হণয় বগণল েরা বসণর 
উঠণল আপনরাণে পরীক্ষরাটি আেরার েরণত হণে নরা েরারে পরীক্ষরাটি এখনও আপনরার সংক্রমে আণছ েণল পপ্েটিভ বদখরাণত 
পরাণর।

আপনরার পপ্রেরাণরর েরারও সরাণথ আপপ্ন সররাসপ্র সম্পেশে  থরােণল তরাণদর তরাপমরাত্রা পেশেণেক্ষে েররা উপ্িত এেং 14 প্দন 
জ্বর, েরাপ্ি েরা গলরা ে্যথরার মণতরা লক্ষেগুপ্ল আণছ প্েনরা তরা বদখরা উপ্িত। তরাণদর েনেহুল স্থরানএেং পপ্রেহন এিরাণনরা 
উপ্িত এেং েয়স্ক ে্যপ্ক্ত, দীঘশেেরাল ধণর প্িপ্েতসরা িলণছ এমন ে্যপ্ক্ত েরা রিপ্তণররাধেৃত ে্যপ্ক্তণদর সম্পণেশে  আসরা উপ্িত 
নয়।

আমো� প�ীক্ো� ফলোফল রনরগটিভ হরল আমো� কী ক�ো উসিত?
আপনরার বেরানও লক্ষে নরা থরােণল েরাপ্িণত আলরাদরা েণর থরােরার বেরানও রিণয়রােন বনই। প্নয়মতভরাণে আপনরার হরাত 
বধরায়রা এেং েরাইণর বেণিরাণনরার সময় মরাস্ক পিরার মণতরা সতেশে তরাগুপ্ল প্নয়প্মত পরালন েরুন।

আপনরার পরীক্ষরা বনগরাটিভ এণলও, আপনরার মণধ্য লক্ষনগুপ্ল থরােণল আপনরাণে সরাত প্দণনর মণধ্য বিণের প্তন প্দন 
(অ্যরাপ্সটরাপ্মণনরাণফন েরা আইেণুরিরাণফন-এর মণতরা জ্বর-েমরাণনরার ওেূধ নরা প্নণয়) জ্বর নরা আসরা এেং লক্ষেগুপ্লর উন্নপ্তসরাধন 
সহ আপনরাণে েমপণক্ষ সরাত প্দন েরাপ্িণত থরােণত হণে। আপনরার লক্ষেগুপ্ল আরও খরাররাপ হণল েরা আপনরার শ্রাস 
প্নণত সমস্যরা হণল 911 েল েরুন। আপনরার পপ্রেরাণরর েরারও সরাণথ আপপ্ন সররাসপ্র সম্পেশে  থরােণল তরাণদর তরাপমরাত্রা 
পেশেণেক্ষে েররা উপ্িত এেং 14 প্দন জ্বর, েরাপ্ি েরা গলরা ে্যথরার মণতরা লক্ষেগুপ্ল আণছ প্েনরা তরা বদখরা উপ্িত। তরাণদর 
েনেহুল স্থরানএেং পপ্রেহন এিরাণনরা উপ্িত এেং েয়স্ক ে্যপ্ক্ত, দীঘশেেরাল ধণর প্িপ্েতসরা িলণছ এমন ে্যপ্ক্ত েরা রিপ্তণররাধেৃত 
ে্যপ্ক্তণদর সম্পণেশে  আসরা উপ্িত নয়।

আপনরার আণররা রিশ্ন থরােণল আপনরার প্নয়প্মত প্িপ্েৎসণের সরাণথ বেরাগরাণেরাগ েরুন। আপনরার প্নয়প্মত ডরাক্তরার নরা থরােণল 
আপপ্ন NYC Health + Hospitals বেরাগরাণেরাগ বেণ্রে 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) এ েল েরণত পরাণরন।

ভোল থোরকো। সন�োপদ থোকুন। 
NYC Health + Hospitals অ্যরামু্ণলটপ্র বেয়রার অপ্ফস
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