
PCR টেস্ট  
নার্স দ্ারা পররচারিত

PCR টেস্ট 
স্ব-পররচারিত

র্ারপড মরিরিউিার 
অ্াবে আইরড নাউ 

(Abbott ID NOW)

র্ারপড এরটিজেন 
অ্াবে বাইন্াক্সনাউ 

(Abbott BinaxNOW)

এটি টিান ধরজনর 
পরীক্া?

এটি একটি ডায়াগনস্টিক টেটি বা 
ট�াগ-স্নর্ণয় প�ীক্া। এটি আপনা� 
টকানও সস্রিয় কর�ানা ভাই�ারস� 
সংরিমর আরে স্কনা তা টেখায়। 

এটি একটি ডায়াগনস্টিক টেটি বা 
ট�াগ-স্নর্ণয় প�ীক্া। এটি আপনা� 
টকানও সস্রিয় কর�ানা ভাই�ারস� 
সংরিমর আরে স্কনা তা টেখায়। 

Abbott ID NOW এক ধ�রন� 
�্াস্পড, মস্িস্কউিা� পরয়ন্ট-অফ-
টকয়া� প�ীক্া। এটি আপনা� টকানও 
সস্রিয় কর�ানা ভাই�ারস� সংরিমর 
আরে স্কনা তা টেখায়।

আপস্ন যস্ে Test & Trace দ্া�া 
একটি �্াস্পড টেটি কস্�রয় থারকন, 
তাহরি আম�া একটি PCR* 
টেটিও সম্ােন ক�ব।

Abbott BinaxNOW এক ধ�রন� 
�্াস্পড এস্ন্টরেন প�ীক্া। এটি 
আপনা� টকানও সস্রিয় কর�ানা 
ভাই�ারস� সংরিমর আরে স্কনা তা 
টেখায়।

আপস্ন যস্ে Test & Trace দ্া�া 
একটি �্াস্পড টেটি কস্�রয় থারকন, 
তাহরি আম�া একটি PCR* 
টেটিও সম্ােন ক�ব।

টি নমনুা টনয়? আপস্ন বা একেন নাস্ণ এো ক�রবন। এটি আপস্ন স্নরে ক�রবন। একেন নাস্ণ এটি ক�রবন। একেন নাস্ণ এটি ক�রবন।

আরম িখন আমার 
ফিাফি পাব?

সাধা�রত 2 স্েরন� মরধ্। সাধা�রত 2 স্েরন� মরধ্। সাধা�রত 15-30 স্মস্নরে� মরধ্। সাধা�রত 15-30 স্মস্নরে� মরধ্। 

আরম রিভাজব 
আমার ফিাফি 
পাব? 

MyChart এ� মাধ্রম ফিাফি প্রোন 
ক�া হয়। আপনা� যস্ে MyChart 
না থারক, আপস্ন একটি টফানকি 
অথবা ইরমইি পারবন। 

ফিাফি আপনা� ইরমইি ঠিকানায় 
পাঠারনা হরব।

আপস্ন উক্ত সাইরে অরপক্া ক�রবন 
এবং একেন স্লিস্নস্িয়ান আপনারক 
আপনা� ফিাফি স্েরবন। ফিাফি 
MyChart-এ� মাধ্রমও পাওয়া 
যারব।

আপস্ন উক্ত সাইরে অরপক্া ক�রবন 
এবং একেন স্লিস্নস্িয়ান আপনারক 
আপনা� ফিাফি স্েরবন। ফিাফি 
MyChart-এ� মাধ্রমও পাওয়া 
যারব।

টে রব ধরজনর টেস্ট H+H র্ারপড টেরস্টিং 
রাইেগুরিজত পাওয়া োজছে
টেরস্টিং রাইেগুরি রনজচর রব বা িজয়ি ধরজনর টেরস্টিং বা পরীক্া পররচািনা িরজত পাজর: 

রিি পরীক্াই ন্াোি টরায়াব, যা হি একটি তুিা বা টফারম� টসায়াব টযটি আপনা� নারক প্ররবি ক�ারনা হয়। 

আপনা� যস্ে বীমা থারক তাহরি েয়া কর� আপনা� বীমা� কাড্ণ  স্নরয় আসরবন। আপনা� বীমা না থাকরিও আপস্ন প�ীক্া ক�ারত পা�রবন।

প�ীক্া� েন্ আপনা� টকানও খ�চ স্েরত হরব না। আপনা� যস্ে বীমা থারক, আম�া আপনা� বীমা টকাম্াস্নরক স্বি ক�ব, স্কন্তু আপনারক টকারনা খ�চ স্েরত হরব না।

আপনার অরভবারনগত স্ট্াোর রম্পজি্স  আপনাজি রেজ্ারা িরা হজব না।

রিি পরীক্া ‘ওয়াি-ইন অনরি’ অর্সাৎ আপরন ররাররর পরীক্াজিজ্রে চজি আরজবন; টিানও অ্াপজয়টিজমটি রনজত হজব না৷

*পস্িমার�ে টচইন স্�রয়কিন 
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