
COVID-19 এর বিরুদ্ধে এর বিরুদ্ধে 
লড়াই কর়ার জন্য আপবন লড়াই কর়ার জন্য আপবন 
কী করদ্ে প়াদ্রনকী করদ্ে প়াদ্রন 

CO
VID

-19 TEST

আপনার স্ট্াটাস 
জাননু। বিনামলূ্ট্ 
COVID-19 এিং 
এবটিিবি পরীক্া 
করান৷

অনট্লের সুরবক্ত 
রাখলত বনরাপলে 
আ্াো থাকুন  
এিং হ�ালটল্ িা 
িাব়িলত যত্ন বনন।

আপনার 
কবমউবনটিলত 
COVID-19 
ছব়িল়ে প়িা িন্ধ 
করলত আমালের 
কটিট্াক্ট হরেসারলের 
হ�ানকল্ সা়িা 
বেন।

পরীক়্া যত্ন ননয়়াঅনসুন়্ান

এনও়োইবস হটস্ এন্ড হরেস কপ্পস (NYC Test & Trace Corps) আপনার 
িট্বতিগত এিং স্াস্ট্ সম্পবক্প ত তলথট্র হগাপনী়েতা এিং বনরাপত্া রক্া়ে 
প্রবতশ্রুবতিদ্ধ। আমরা হযসি তথট্ পাই তা হগাপনী়ে এিং বনউ ই়েক্প  বসটি 
হ�লথ হকালির (New York City Health Code) অধীলন সুরবক্ত। 
হটস্ এন্ড হরেস কপ্পস (Test & Trace Corps) কালরা ইবমলরেশন স্ট্াটাস 
সম্পলক্প  জানলত চাইলিনা। 
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COVID-19 নেদ্ক বনদ্জদ্ক সরুবক্ে নেদ্ক বনদ্জদ্ক সরুবক্ে 
র়াখদ্ে এিং আপন়ার বরিয়জনদ্ের  র়াখদ্ে এিং আপন়ার বরিয়জনদ্ের  
রক়্া করদ্ে যত্ন বননরক়্া করদ্ে যত্ন বনন। 
বিন়ামদূ্ল্য, রি়াইদ্েট ন�়াদ্টল রুদ্ম বনর়াপদ্ে আল়াে়া ে়াকুন৷বিন়ামদূ্ল্য, রি়াইদ্েট ন�়াদ্টল রুদ্ম বনর়াপদ্ে আল়াে়া ে়াকুন৷
যবে আপনার COVID-19 ধরা পল়ি থালক অথিা পরীক্া়ে পবজটিভ আসা কালরা সংস্পলশ্প এলস থালকন, তা�ল্ আপনার 
বপ্র়েজনলের সুরবক্ত রাখলত এিং তালেরলক বনরাপলে রাখলত আপনার আ্াো থাকার সম়েকাল্ আপবন একটি হ�ালট্ রুম 
পাও়োর হযাগট্ �লত পালরন৷ 

পবরচয্পা হ�ালট্গুব্ বনরাপে, আরামো়েক এিং সুবিধাজনক। সক্ পবরলেিা বিনামলূ্ট্ প্রোন করা �়ে৷ বশশুরা স্াগতম। 

আপবন যবে পবরচয্পা হ�ালটল্ আ্াো থাকলত চান তা�ল্ তা আপনার রে�ণ করা অনট্ হকান সুবিধার উপর হকান প্রভাি 
হ�্লি না। পবরচয্পা হ�ালট্সম�ূ আপনার পাম্পালনটি হরবসলিবসি (বরেন কাি্প )-এর জনট্ আলিেলনর হক্লরে আপনার সক্মতালক 
প্রভাবিত করলি না। উপরন্ত, COVID-19 সম্পবক্প ত বচবকৎসা িা প্রবতলরাধমূ্ ক স্াস্ট্লসিা পবরলেিাগুব্ পািব্ক চাজ্প  
বন়েলমর অধীলন বিলিচনা করা �লি নানা।

পবরচয়্া ন�়াদ্টদ্ল বনম্নবলবখে পবরদ্েি়াগুবল পবরচয়্া ন�়াদ্টদ্ল বনম্নবলবখে পবরদ্েি়াগুবল বিন়ামদূ্ল্যবিন়ামদূ্ল্য রিে়ান কর়া �য়: রিে়ান কর়া �য়:
 � হ�ালটল্ আসা যাও়োর জনট্ রাউন্ড-বরেপ পবরি�ন এিং হয হকান প্রল়োজনী়ে বচবকৎসা অট্াপল়েটিলমটি
 � িট্বতিগত রুম এিং িাথরুমসম�ূ 
 � অনসাইট COVID-19 পরীক্া
 � বিনামলূ্ট্ ও়োই-�াই এিং হকি্ টিবভ
 � সংযুতি থাকলত আনব্বমলটি হ্াকা্ হ�ান ক্
 � প্রবতবেন সকাল্র নাস্া, মধট্াহ্নলভাজ, এিং রালতর খািার*

 � হোভােী পবরলেিা 
 � ওেুধ হিব্ভাবর
 � েক্ িাতিার এিং নাস্প দ্ারা প্রেত্ অনসাইট স্াস্ট্লসিা স�া়েতা পবরলেিা। 
 � বিলশেজ্ঞ মানবসক স্াস্ট্ সরিরা�কারীলের এলসেস করলত হটব্সাইবক়োবরে

আজই আপন়ার রুম িুক করুন  
ক্ করুন 1-212-COVID19  
(1-212-268-4319)  
অথিা বভবজট করুন testandtrace.nyc
*িাল়েলটর চাব�ো অনসুালর খািারসম�ূ ততবর করা �লি
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