
 

আমার COVID-19 এর পরীক্ার ফলাফল পজিটিভ 
এসেসে। আজম কসে ভ্রমণ করসে পারসো?
আপনার যদি COVID-19 এর উপসর্গ থেকে োকে, তাহকে 
আপনার উপসর্গ থিখা যাওয়ার পর থেকে অবশ্যই েমপকষে 
10 দিন পৃেেভাকব ও দনরাপকি বাদিকত দেংবা থহাকেকে অবস্ান 
েরকত হকব। COVID-19 এর উপসর্গগুকোর মক্্য রকয়কে জ্বর, 
োঁপুদন, োদশ, শ্াসেষ্ট, দনঃশ্াকস অসুদব্া হওয়া, অবসন্নতা, 
থপদশকত বা রাকয় ব্যো, মাো ব্যো, নতুন েকর স্াি বা 
ঘ্াণশদতি হাদরকয় থেো, রো ব্যো, নাে বন্ধ োো, নাে দিকয় 
পাদন পিা, বদমর ভাব, বদম, দেংবা ডায়দরয়া। এই েমসে 
আপনার যেসকাসনা ধরসনর ভ্রমসণর েমেেূজি পজরে্াগ করা 
উজিে। আপদন 10 দিন পর পুনরায় ভ্রমণ েরকত পারকবন যদি 
আপনার দবরত 24 ঘণ্ায় জ্বর না আকস (জ্বর েমার ওষু্ না 
থখকয়) এবং আপনার উপসর্গগুকো েকম যায়।

আপনার যদি COVID-19 এর উপসর্গ না োকে, তাহকে আপনার 
COVID-19 এর েোেে পদিটিভ আসার পর থেকে অবশ্যই 
েমপকষে 10 দিন পৃেেভাকব ও দনরাপকি বাদিকত দেংবা থহাকেকে 
অবস্ান েরকত হকব। এই েমসে আপনার যেসকাসনা ধরসনর 
ভ্রমসণর েমেেজূি পজরে্াগ করা উজিে। এই 10 দিকনর 
মক্্য আপনার যদি COVID-19 এর উপসর্গ থিখা থিয়, তাহকে 
উপসর্গযুতি ব্যদতিকির িন্য অনসুরণীয় দনকি্গশনাবেী থমকন চেনু।

আজম েজি আোর পরীক্া কজর এেং একটি 
যনসগটিভ ফলাফল পাই োহসল জক আজম আসরা 
োড়াোজড় ভ্রমণ করসে পারসো?
না। দবিতীয়বার পরীষোয় েোেে থনকরটিভ আসার েকে 
আপনার ভ্রমকণর সময়সূদচ পদরবদত্গ ত হকব না। আপনার 
COVID-19 এর পরীষোর েোেে পদিটিভ আসার পর অবশ্যই 
েমপকষে 10 দিন পৃেেভাকব ও দনরাপকি বাদিকত দেংবা থহাকেকে 
অবস্ান েরকত হকব। আপনার যদি উপসর্গ োকে, তাহকে 
উপসর্গ থিখা যাওয়ার পর থেকে অবশ্যই েমপকষে 10 দিন 
পৃেেভাকব ও দনরাপকি বাদিকত দেংবা থহাকেকে অবস্ান েরকত 
হকব।

আমার COVID-19 পরীক্ার ফলাফল যনসগটিভ 
এসেসে জকন্তু আজম এমন একিসনর োসে ভ্রমণ 
করজে োর ফলাফল পজিটিভ এসেসে। আজম জক 
এখসনা ভ্রমণ করসে পারসো? 
না, আপদন ভ্রমণ েরকত পারকবন না এবং েমপকষে 11 দিন 
আপনার ভ্রমকণর পদরেল্পনা স্দরত েরুন। 

COVID-19 পদিটিভ এমন থোন ব্যদতির েয় েুকের মক্্য 
আপদন 10 দমদনে বা তারও থবদশ সময় ব্যয় েরকে আপনার 
COVID-19 হওয়ার ঝঁুদে রকয়কে। আপনার আকশপাকশর 
থোেিনকে রষো েরার িন্য, থশষবার আপনার ভ্রমণসঙ্ীর 
সংস্পকশ্গ আসার দিন থেকে শুরু েকর পরবততী 10 দিন 
আপনাকে অবশ্যই বাদিকত দেংবা থহাকেকে পৃেেভাকব ও 
দনরাপকি োেকত হকব।

জনরাপসি পেৃকভাসে োকার িন্ আজম 
জকভাসে জেনামসূল্ একটি যহাসেল রুম পাসো?
দনউ ইয়ে্গ  দসটিকত, দভদিেরসহ যাকির দনরাপকি পৃেেভাকব 
োোর িন্য থহাকেে রুম প্রকয়ািন তাকির সুদব্াকে্গ NYC  
Test & Trace Corps দবনামকূে্য থহাকেে রুম অোর েরকে। 
আরও তকে্যর িন্য, 212-COVID19 (212-268-4319) নম্বকর েে 
েরুন।

আমার যকাসনা স্াস্্ জেমা যনই জকংো 
জনউ ইেক্ক  জেটিসে আমার যকান স্াস্্সেো 
প্রিানকারী যনই। আজম জকভাসে যমজিসকল 
েহােো পাসো?
আপনার অে্গ পদরকশা্ েরার সষেমতা দেংবা অদভবাসনরত 
পদরদস্দত দনদব্গকশকষ এেিন স্াস্্যকসবা প্রিানোরীর সাকে েো 
বোর িন্য আপদন 844-NYC-4NYC (844-692-4692) নম্বকর থোন 
েরকত পাকরন৷

COVID-19  
এেং ভ্রমণ

আরও তকে্যর িন্য, testandtrace.nyc ওকয়বসাইে 
থিখুন বা 212-COVID19 নম্বকর থোন েরুন৷
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COVID-19 TEST

আপনার 
স্্াোে 
িাননু। 
আপনার িন্ 
জেনামসূল্ 
একটি 
COVID-19 
পরীক্া 
করান।

অন্সির 
েরুজক্ে 
রাখসে 
জনরাপসি 
আলািা োকুন  
এেং যহাসেসল 
ো োজড়সে 
েত্ন জনন।

আপনার 
কজমউজনটিসে 
COVID-19 েজড়সে 
পড়া েন্ধ করসে 
আমাসির কন্্াক্ট 
যরেোরসির 
যফানকসল োড়া 
জিন।

পরীক্া েত্ন যনোঅনেুন্ধান

এনওোইজে যেস্ এন্ড যরেে কপ্কে (NYC Test & Trace Corps) আপনার ে্জতিগে 
এেং স্াস্্ েম্পজক্ক ে েসে্র যগাপনীেো এেং জনরাপত্া রক্াে প্রজেশ্রুজেেদ্ধ। 
আমরা যেেে েে্ পাই ো যগাপনীে এেং জনউ ইেক্ক  জেটি যহলে যকাসির 
(New York City Health Code) অধীসন েরুজক্ে। যেস্ এন্ড যরেে কপ্কে (Test & 
Trace Corps) কাসরা ইজমসরেশন স্্াোে েম্পসক্ক  িানসে িাইসে না৷

COVID-19 এর জেরুসদ্ধ 
লড়াই করার িন্ আপজন 
কী করসে পাসরন


