
পরীক্ষা

যত্ন নেয়ষা

COVID-19 
ছড়িয়য় পিষা বয়ধে 
সহষায়তষা করুে

অেসুধেষাে

ড়েম্নড়িড়িত ড়বষয়য় আরও তয়্যের জেযে 
TESTANDTRACE.NYC  
ওয়য়বসষাইট ড়িড়জট করুে  
 •  COVID-19 পরীক্ষা করষান�ষা
 •  পরীক্ষা ককন্দ্রগুলিনে অনপক্ষা করষার সময়
 •  কন্ট্ষাক্ট করেলসং
 •  Test & Trace Corps-এর Take Care কম্মসূলি

212-COVID19 (212-268-4319) েম্বয়র 
ন�ষাে করুে
পরীক্ষার ককন্দ্রসমহূ, ককষায়ষানরন্ষাই� পষাি�, 
মষা�লসক স্ষাস্ট্ সহষায়েষা, এবং আনরষা অন�ক লকছু 
সম্পনক্ম  NYC Test & Trace Corps হটিষাই� েথট্ 
প্রদষা� কনর৷

টিকষা ড়েে!
অযেষাপয়য়ন্টয়েন্ট করয়ত  
VACCINEFINDER.NYC.GOV  
ওয়য়বসষাইয়ট যষাে অ্বষা 877-VAX-4NYC  
(877-829-4692) েম্বয়র ন�ষাে করুে৷
16 বছর ও েষারনিনয় কবলি বয়সী কেসব বট্লতি 
ল�উ ইয়নক্ম  বসবষাস, িষাকলর, বষা কিখষাপড়ষা 
করনছ� েষারষা সবষাই টিকষা পষাওয়ষার কেষাগট্।
টিকষাগুলি ড়েরষাপদ, ড়বেষােয়ূিযে এবং সহজ।

COVID-19 কষাটিয়য় 
উঠয়ত আপেষায়ক 
সহষায়তষা করষার জেযে 
সংস্ষােসেহূ এবং ত্যে 

আপড়ে টিকষা েষা ড়েয়য় ্ষাকয়ি ঘে ঘে 
পরীক্ষা করষাে

অসসু্ নবষাধ করয়ি আিষাদষা নহষাে

েিু আবরণী বষা েষাস্ক পড়রধষাে করষা অবযেষাহত 
রষািুে

অেযেয়দর কষাছ ন্য়ক 6 �ুট দরূত্ব বজষায় রষািুে

ঘে ঘে আপেষার হষাত নধৌত করুে

ইেয়�ষার এবং বি সেষায়বশ এড়িয়য় চিুে

টিকষা ড়েে

কন্টযেষাক্ট নরেসষায়রর ন�ষােকয়ি সষািষা ড়দে
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নকে আপেষার পরীক্ষা  
করষায়েষা উড়চৎ?
এটষা ল�লচিেভষানব জষা�ষার একমষাত্র উপষায়। যড়দ আপড়ে 
COVID-19 এর ড়বরুয়ধে সম্ণূ্ণিষায়ব টিকষা ড়েয়য় েষা 
্ষায়কে, েষাহনি আপ�ষার ঘ� ঘ� COVID-19 পরীক্ষা 
করষান�ষা উলিে, এম�লক আপল� সুস্ আনছ� বনি মন� 
হনিও। অ�ট্নদর মষানে এটি ছলড়নয় লদনে আপ�ষার  
COVID-19-এর িক্ণসমহূ থষাকষার দরকষার ক�ই।

েয়ে রষািয়বে, আপেষার যড়দ ঠষাণ্ষা বষা ফু্-এর 
িক্ণসেহূ নদিষা নদয়, তষাহয়ি অড়বিয়ম্ব পরীক্ষা 
কড়রয়য় ড়েে, এেেড়ক আপড়ে টিকষা ড়েয়য় ্ষাকয়িও!
পরীক্ষাগুলি ল�রষাপদ, কগষাপ�ীয়, এবং আপ�ষানক ককষান�ষা 
খরি লদনে হনব �ষা৷ ফিষাফি কপনে সষাধষারণে 48 ঘণ্ষা 
সময় িষানগ। আপ�ষার কষাছষাকষালছ একটি পরীক্ষা ককন্দ্র 
খুজঁনে testandtrace.nyc লভলজট করু� অথবষা আরও 
েনথট্র জ�ট্ 212-COVID19 (212-268-4319) �ম্বনর কফষা� 
করু�।

আেষার পরীক্ষার সেয় কী কী �কুয়েন্ট 
আেয়ত হয়ব?
অলভবষাস�গে অবস্ষা েষাই কহষাক �ষা কক�, আপেষার জেযে 
ড়বেষা িরয়চ NYC Health + Hospitals এর সব ককনন্দ্র এবং 
ল�উ ইয়ক্ম  লসটির কহিথ লিপষাট্ম নমনন্র প্রলেটি ককনন্দ্র 
পরীক্ষা করষান�ষার বট্বস্ষা রনয়নছ। েলদও আবিট্ক �য়, 
লকন্তু আপ�ষার েলদ ল�ম্নলিলখেগুলি থষানক, অ�গু্রহ কনর 
কসগুলি আপ�ষার পরীক্ষার লদ� ল�নয় আসু�:

 •    একটি পলরিয়পত্র

 •       একটি ইন্টু্নরন্ কষাি্ম  (েষানে আমরষা আপ�ষার ইনু্ট্নরন্নক 
পরীক্ষার খরনির জ�ট্ লবি করনে পষালর)। পরীক্ষা 
আপেষার জেযে ড়বেষা িরয়চ।

আেষার পরীক্ষায় নেয়েটিি আসয়ি আেষার কী 
করষা উড়চত?
 •       COVID-19-এর সয়ব্ণষাত্তে অিযেষাসগুড়ি নেয়ে চিয়ত 

্ষাকুে: ঘ� ঘ� হষাে কধৌে করু�, মখু আবরণী 
পলরধষা� করু�, ই�নিষার এবং বড় সমষানবি এলড়নয় 
িি�ু, অ�ট্নদর কথনক 6 ফুট দরূত্ব বজষায় রষাখু�, এবং 
েলদ আপল� অসুস্ কবষাধ করনে শুরু কনর�, েষাহনি 
অয়পক্ষা করয়বে েষা। পৃ্ ক ্ষাকুে! 

 •       ঘে ঘে পরীক্ষা করষা চষাড়িয়য় যষাে, যড়দ েষা আপড়ে 
COVID-19 এর ড়বরুয়ধে সম্ণূ্ণিষায়ব টিকষা ড়েয়য় ্ষায়কে৷

যড়দ আেষার পরীক্ষায় 
পড়জটিি �িষা�ি আয়স?
কিটি ড়রড়সি করুে!
েলদ আপ�ষার পরীক্ষায় পলজটিভ ফিষাফি আনস, আপল� 
একজ� contact tracer (কন্ট্ষাক্ট করেসষার)-এর কষাছ 
কথনক একটি কি পষানব�। আপল� কষানদর সংস্পনি্ম এনস 
থষাকনে পষানর� েষা লিলনিে করষার জ�ট্ লেল� আপ�ষার 
সষানথ কষাজ করনব�। লেল� আপ�ষানক লব�ষামনূিট্র 
সংস্ষা�সমনূহর সষানথও সংেুতি করনব�।

আেষার আয়শপষায়শর নকউ যড়দ 
COVID-19-এ আক্ষান্ত হয় 
তষাহয়ি আেষার ড়ক করষা উড়চত?
েলদ আপল� COVID-19 এর সংস্পনি্ম এনস থষানক�, েষাহনি 
অলবিনম্ব পরীক্ষা করষাে এবং অ�ট্নদর কথনক আিষাদষা 
্ষাকুে৷ এম�লক েলদ আপ�ষার পরীক্ষার ফিষাফি 
ক�নগটিভও হয়, আপল� COVID-19 এ আক্ষান্ত কষানরষা 
সংস্পনি্ম সব্মনিষ আসষার সময় কথনক আপ�ষানক অবিট্ই 
10 লদন�র জ�ট্ আিষাদষা থষাকনে হনব।

েয়ে রষািয়বে, অেগু্রহ কয়র ড়েয়চর নকষাে একটি 
ন্য়ক কি নপয়ি ড়রড়সি করুে:
 •   NYC Test & Trace Corps
 •   NYC COVID Test
 •      212-540-XXXX বষা 212-242-XXXX ড়দয়য় শুরু হওয়ষা 

নকষায়েষা ন�ষাে েষাম্বষার

কন্টযেষাক্ট নরেসষাররষা কী কয়র?
তষারষা COVID-19-এর ড়বরুয়ধে িিষাইয়য় সষােয়ের 
সষাড়রয়ত আয়ছে
কন্ট্ষাক্ট করেসষার হনছে প্রলিলক্ে জ�স্ষাস্ট্ কপিষাজীবী 
েষারষা ঐ সকি ল�উ ইয়ক্ম বষাসীনদর সমথ্ম� প্রদষা� কনর 
থষানক� েষারষা COVID-19 এর পরীক্ষায় পলজটিভ হনয়নছ� 
অথবষা COVID-19 এ আক্ষান্ত কষানরষা সংস্পনি্ম সম্প্রলে 
এনসনছ�। অন�ক কন্ট্ষাক্ট করেসষার NYC-এর কসইসব 
এিষাকষার বষালসন্ষা কেগুনিষা এই ভষাইরষানস সবনিনয় কবলি 
আক্ষান্ত হনয়নছ, এবং েষারষা সবষাই ল�উ ইয়ক্ম বষাসীনদরনক 
সমথ্ম� প্রদষা� এবং COVID-19 এর লবস্ষার বন্ধ করনে 
প্রলেশ্রুলেবদ্ধ।

কন্টযেষাক্ট নরেসষাররষা যষা করয়বে:
 •     েষারষা পরীক্ষায় পলজটিভ হনয়নছ� অথবষা COVID-19 এর 
সংস্পনি্ম এনসনছ� েষানদর সষানথ কেষাগষানেষাগ করনব�

 •     আপল� লকভষানব আক্ষান্ত হনয় থষাকনে পষানর� েষা কবর 
করনে প্রশ্ন করনব� এবং আপল� কেসব বট্লতিনদর 
সংস্পনি্ম এনস থষাকনে পষানর� েষানদর সষানথ কেষাগষানেষাগ 
করনব�

 •   লজনঞেস করনব� আপ�ষার ককম� িষাগনছ  

 •      আপ�ষানক সনবে� অসুস্েষাজল�ে ছুটি, লব�ষামনূিট্ একটি 
বট্লতিগে কহষানটি রুম এবং আনরষা অন�ক লকছুর সষানথ 
কেষাগষানেষাগ কলরনয় লদনব�  

কন্টযেষাক্ট নরেসষার যষা কিয়েষা করয়বে েষা:
 •  আপ�ষার কসষািট্ষাি লসলকউলরটি �ম্বর লজঞেষাসষা করষা

 •  আপ�ষার অলভবষাস�গে অবস্ষা সম্পনক্ম  লজঞেষাসষা করষা

 •  কেনকষান�ষা বট্লতিগে আলথ্মক েথট্ সম্পনক্ম  লজঞেষাসষা করষা

আেষার নরেসষার যষাচষাই করষা:
ল�রষাপত্ষার একটি অলেলরতি স্র লহনসনব, NYC Test & Trace 
Corps Validate My Contact Tracer (আমষার কন্ট্ষাক্ট করেসষার 
েষািষাই করষা) লফিষারটি প্রদষা� কনর, এটষা ল�লচিে করনে 
কে আপল� Test & Trace Corps এর একজ� অলফলসয়ষাি 
NYC কন্ট্ষাক্ট করেসষানরর সনগে কথষা বিনছ�। আপ�ষার 
করেসষার ল�লচিে করনে শুধু testandtrace.nyc ওনয়বসষাইনট 
েষা� এবং প্রম্পট অ�সুরণ করু�।

আপড়ে যড়দ অসসু্ নবষাধ 
কয়রে অ্বষা েয়ে কয়রে 
নয আপড়ে সংস্পয়শ্ণ এয়সয়ছে:  
অয়পক্ষা করয়বে েষা। পৃ্ ক ্ষাকুে! 
TAKE CARE কে্ণসড়ূচর েয়ধযে রয়য়য়ছ:
 •   একটি ড়বেষােূয়িযে এবং ড়েরষাপদ নহষায়টি রুে
 •   ড়বেষােূয়িযে িষাবষার (ড়দয়ে 3 নবিষা িষাবষার) 

 •     ড়বেষােয়ূিযে ওয়ষাই-�ষাই, কযেষাবি টিড়ি, এবং 
আেড়িড়েয়ট� নিষাকষাি ন�ষাে কি

 •   ওষয়ুধর ন�ড়িিষাড়র
 •  অেসষাইট নেড়�য়কি স্ষা�

েলদ কহষানটি আপ�ষার জ�ট্ েথষােথ �ষা হয়, আমরষা 
আপ�ষানক বষালড়নে ল�রষাপনদ আিষাদষা থষাকষার জ�ট্ 
সংস্ষা�সমনূহর সষানথ সংেুতি হনে সষাহষােট্ করনে পষালর। 
অলভবষাস�গে অবস্ষা ল�লব্মনিনষ প্রনেট্ক ল�উ ইয়ক্ম বষাসী 
কেষাগট্। Take Care কে্ণসড়ূচ আপ�ষানক সনবে� 
অসুস্েষাজল�ে ছুটি কপনেও সষাহষােট্ করনে পষানর েলদ 
আপল� কেষাগট্ হ�, েষাই আপ�ষানক কম্মস্নি অ�পুলস্লে 
ল�নয় লিন্তষা করনে হনব �ষা।

NYC Test & Trace Corps-এর Take Care কে্ণসড়ূচ সম্পনক্ম  
আরও েনথট্র জ�ট্ 212-COVID19 (212-268-4319) �ম্বনর 
কফষা� করু� অথবষা testandtrace.nyc ঠিকষা�ষায় আমষানদর 
ওনয়বসষাইট লভলজট করু�।

অয়পক্ষা করয়বে েষা।  
 পৃ্ ক ্ষাকুে!  
TAKE CARE কে্ণসড়ূচ
আপড়ে যড়দ অসসু্ নবষাধ করয়ত শুরু কয়রে, তষাহয়ি অড়বিয়ম্ব 
আিষাদষা নহষাে। আপেষায়ক এই বযেষাপষায়র সষাহষাযযে করষার জেযে, 
NYC Test & Trace Corps-এর Take Care কে্ণসড়ূচ ড়েড়চিত 
করয়ব নয COVID-19-এর পরীক্ষায় পড়জটিি আসষা নয নকউ 
এবং তষায়দর ঘড়েষ্ঠ সংস্পয়শ্ণ আসষা বযেড়তিরষা িষাইরষায়সর 
ড়বস্ষার নরষায়ধ সষাহষাযযে করষার জেযে যষায়ত বষাড়িয়ত অ্বষা 
একটি নহষায়টয়ির রুয়ে ড়বেষােয়ূিযে ড়েরষাপয়দ আিষাদষা ্ ষাকষার 
জেযে প্রয়য়ষাজেীয় সংস্ষােসেূহ পষাে৷


