COVID-19 এর বিরুদ্ধে
লড়াই করার জন্য আপনি
কী করতে পারেন
পরীক্ষা

অনুসন্ধান

যত্ন নেয়া
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আপনার স্ট্যাটাস
জানুন। বিনামূল্যে
COVID-19

এবং এন্টিবডি
পরীক্ষা করান৷

আপনার কমিউনিটিতে
COVID-19 ছড়িয়ে
পড়া বন্ধ করতে
আমাদের কন্ট্যাক্ট
ট্রেসারদের ফ�োনকলে
সাড়া দিন।

অন্যদের সুরক্ষিত
রাখতে নিরাপদে
আলাদা থাকুন
এবং হ�োটেলে বা
বাড়িতে যত্ন নিন।

এনওয়াইসি টেস্ট এন্ড ট্রেস কর্পস (NYC Test & Trace Corps) আপনার
ব্যক্তিগত এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কি ত তথ্যের গ�োপনীয়তা এবং নিরাপত্তা রক্ষায়
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা যেসব তথ্য পাই তা গ�োপনীয় এবং নিউ ইয়র্ক সিটি
হেল্থ ক�োডের (New York City Health Code) অধীনে সুরক্ষিত। টেস্ট
এন্ড ট্রেস কর্পস (Test & Trace Corps) কার�ো ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস সম্পর্কে
জানতে চাইবেনা।
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COVID-19 থেকে নিজেকে সুরক্ষিত
রাখতে এবং আপনার প্রিয়জনদের
রক্ষা করতে যত্ন নিন।
নিন
বিনামূল্যে, প্রাইভেট হ�োটেল রুমে নিরাপদে আলাদা থাকুন৷
আপনি যদি COVID-19 র�োগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন অথবা পরীক্ষায় পজিটিভ আসা কার�ো সংস্পর্শে এসে থাকেন, তাহলে আপনি 14 দিন
পর্যন্ত একটি হ�োটেল রুমে থাকার য�োগ্য হতে পারেন যেন আপনি নিরাপদে আলাদা থাকতে পারেন এবং প্রিয়জনদের রক্ষা করতে পারেন।
পরিচর্যা হ�োটেলগুলি নিরাপদ, আরামদায়ক এবং সুবিধাজনক। সকল পরিষেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়৷ শিশুরা স্বাগতম।
আপনি যদি পরিচর্যা হ�োটেলে আলাদা থাকতে চান তাহলে তা আপনার গ্রহণ করা অন্য ক�োন সুবিধার উপর ক�োন প্রভাব ফেলবে না।
পরিচর্যা হ�োটেলসমূহ আপনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি (গ্রিন কার্ড )-এর জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে আপনার সক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে না। উপরন্ত,
COVID-19 সম্পর্কি ত চিকিৎসা বা প্রতির�োধমূলক স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলি পাবলিক চার্জ নিয়মের অধীনে বিবেচনা করা হবে না
না।
পরিচর্ যা হ�োটেলে নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি বিনামূল্যে প্রদান করা হয়:
 হ�োটেলে আসা যাওয়ার জন্য রাউন্ড-ট্রিপ পরিবহন এবং যে ক�োন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট
 ব্যক্তিগত রুম এবং বাথরুমসমূহ
 অনসাইট COVID-19 পরীক্ষা
 বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই এবং কেবল টিভি
 সংযুক্ত থাকতে আনলিমিটেড ল�োকাল ফ�োন কল
 প্রতিদিন সকালের নাস্তা, মধ্যাহ্নভ�োজ, এবং রাতের খাবার*
 দ�োভাষী পরিষেবা
 ওষুধ ডেলিভারি
 দক্ষ ডাক্তার এবং নার্স দ্বারা প্রদত্ত অনসাইট স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা পরিষেবা।
 বিশেষজ্ঞ মানসিক স্বাস্থ্য সরবরাহকারীদের এক্সেস করতে টেলিসাইকিয়াট্রি

আজই আপনার রুম বুক করুন
কল করুন 1-844-NYC-4NYC
(1-844-692-4692)
অথবা ভিজিট করুন testandtrace.nyc
*ডায়েটের চাহিদা অনুসারে খাবারসমূহ তৈরি করা হবে
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