
নিজের এবং অি্যজের নিভাজব পনরচর্্যা িরজে হজব ো োিিু

আপিার COVID-19 হজে নি িরজবি

COVID-19 এর উপসর্্যগুনে িী?
•  সব থেকে থবশি থে উপসর্্গগুশি থেখা োয় থসগুশির মক্যযে আকে জ্বর 
বা িীত েরা, োশি, শ্াসেষ্ট অেবা শিশ্াস শিকত অসুশব্যা হওয়া, 
ক্াশতি, থপশি বা িরীকর বযোো, মাো বযোো, স্াে বা র্কধের অিভূুশত 
হারাকিা, র্িা বযেো, িাে বধে হকয় োওয়া বা িাে শেকয় জি পড়া,  
র্া থর্ািাকিা বা বশম হওয়া, এবং ডায়শরয়া। 

•  শেেু মািকুের থোকিা উপসর্্গ োকে িা।

গুরুের COVID-19 অসসু্থোর বন্ধ্যে ঝঁুনি িাজের?
•  65 বের বা তার থবশি বয়স্ক মািেুকের ঝঁুশে সব থেকয় থবশি।
•  থে থোকিা বয়কসর মািেু োকের শেেু শিশে্গষ্ট অতিশি্গশহত স্াস্থযের্ত সমসযো আকে।
•  োকের COVID-19 এর শবরুকধে টিো থেওয়া হয়শি।
•  েৃষ্াঙ্গ, িযোটিকিা এবং আশেবাসীরা, পধেশতর্ত স্াস্থযে এবং সামাশজে ববেকমযের োরকে।

আমার COVID-19 এর উপসর্্যগুনে থািজে বা পরীক্ায় ইনেবাচি ফে পপজে আমার নি িরা উনচে?
•   বানিজে থাকুি। আপিার জিযে অিযে থেউ 
একি শেকত িা পারকি, অপশরহাে্গ শেশেৎসা 
(COVID-19 এর পরীক্া সহ)  
বা থমৌশিে প্রকয়াজি (থেমি মশুের শজশিেপত্র 
আিা) োড়া বাইকর োকবি িা।  
োকজ বা সু্ককি োকবি িা।

•  আপিার স্াস্থ্য পনরজেবা প্রোিিারীর 
সাজথ িথা বেুি এবং উপেব্ধ সংস্থাি 
সম্পজি্য  নেজ্াসা িরুি। েখি সম্ভব েি 
েরুি বা শভশডও বযেবহার েরুি। শেশেৎসা 
COVID-19 োরকে খুব অসুস্থ হওয়ার এবং হাসপাতাকি 
ভশত্গ  হওয়ার ঝঁুশে েমায়, এবং অসুস্থ হওয়ার পর 
অশবিকবে থপকি ভাকিা োজ েকর। আকরা তকেযের জিযে, 
nyc.gov/health/covidtreatments থেখুি।

•  পরীক্া িরাি। এেটি পরীক্ার সাইট 
খুকঁজ বার েরকত nyc.gov/covidtest এ 
োি অেবা 311 িবেকর েি েরুি। অকিে 
সাইট শবিামকূিযে থটশ্টিং েরকে।

•  নিিট পনরনচনেজের োিাি। থে মািেুকের সাকে 
আপশি শিেট সংস্পকি্গ থেকেকেি (24-ঘণ্া সময়োকি 
অতিত 15 শমশিকটর জিযে 6 ফুকটর মক্যযে োো) োকত তারা 
পরীক্া েরাকত পাকরি। এর মক্যযে আকে আপিার উপসর্্গ 
শুরু হওয়ার েইু শেি আকর্ আপশি োকের সাকে শিেট 
সংস্পকি্গ শেকিি (অেবা আপিার থোকিা উপসর্্গ িা োেকি 
পরীক্ার তাশরখ)। 

•  েরুরী অবস্থায় সাহার্্য নিি। েশে 
আপিার শিঃশ্াস শিকত েষ্ট হয়, বকুে বযেো 
বা োপ অিভুব েকরি, মখু বা থ�াঁট শিিকে 
হকয় োয়, বা অিযে থোকিা জরুশর অবস্থা 
হয় তাহকি অশবিকবে হাসপাতাকি  
োি বা 911 িবেকর থফাি েরুি।

http://nyc.gov/health/covidtreatments
http://nyc.gov/covidtest


         সহায়ো প্রজয়ােি? 
আপিার এেজি স্াস্থযে পশরেে্গা প্রোিোরীর প্রকয়াজি হকি 
212-268-4319 িবেকর থফাি েরুি। NYC পশরেে্গা প্রোি েকর 
অশভবাসি শস্থশত বা অে্গ প্রোি েরার ক্মতা শিশব্গকিকে। 

আনম র্াজের সাজথ বসবাস িনর োজের 
নিভাজব সরুনক্ে রাখজবা?
•  িারীশরে েরূত্ব বতশর েরুি: 
    এেটি পৃেে ঘকর োকুি এবং 

এেটি পৃেে বােরুম বযেবহার 
েরুি, েশে তা সম্ভব হয়।

    অিযেকের থেকে েকূর োকুি, শবকিে েকর 
োকের গুরুতর COVID-19 অসুস্থতার  
ঝঁুশে থবশি।

•  শিকজকে থেকে রাখুি: 
    অিযেকের োকে োোর সময় 

ভাকিাভাকব মাপসই হয় এমি 
এেটি মাস্ক পরুি। আপিার োকে োোর 
সময় তাকের মাস্ক পরা আবিযেে েরুি।   

    আপিার োশি বা হাঁশে এেটি টিসুযে বা বাহু 
শেকয় োকুি।

•  পশরষ্ার েরুি:
    সাবাি এবং পাশি শেকয় প্রায়ই 

আপিার হাত থ্যাকবি। 
    থে সব পৃষ্ঠতি আপশি প্রায়িই 

স্পি্গ েকরি তা পশরষ্ার েরুি। 
    অিগু্রহ েকর থতায়াকি, খাবার বা 

বাসি থিয়ার েরকবি িা। 
•  বাতাস েিােি:
    জািিা ও েরজাগুশি খুকি শেি।
    এেটি বহিকোর্যে এয়ার শক্িার 

বযেবহার েরুি।
    বােরুকমর এবং থ্টিাভ টপ ফযোিগুশি োি ু

েরুি ো বাতাস উপকর থটকি থিয়।

অসসু্থ হওয়ার পজর িখি আনম আমার বানি পথজি 
পবজরাজে পারজবা? 
•  েশে আপশি ইশতবােে পরীক্ার ফি পাি এবং আপিার উপসর্্গ 
োকে, তাহকি আপিার উপসর্্গ শুরু হওয়ার পর অতিত পাঁে শেি 
বাশড়কত (শবশছিন্ন) োকুি। আপশি তখি বাশড় থেকে থবকরাকত 
পাকরি েখি আপিার িক্েগুশির মক্যযে শ্াসেকষ্টর বা 
শ্াসশরিয়া োিাকত সমসযোর মকতা শবেয়গুশি োেকব িা, 
আপিার সাশব্গে সুস্থতার উন্নশত হকব এবং থোি ওেু্য িা 
থখকয় র্ত 24 মক্যযে আপিার জ্বর আসকব িা।

•  েশে আপশি ইশতবােে পরীক্ার ফি পাি এবং 
উপসর্্গ িা োকে, তাহকি থেশেি পরীক্া হকয়শেি 
তারপর থেকে পুকরা পাঁে শেি বাশড়কত োকুি।

•  েশে আপিার পরীক্া থিশতবােে হয় এবং উপসর্্গ 
োকে, তাহকি আপশি বাশড় থেকড় থবকরাকত পাকরি েশে আপিার ওেু্য 
িা থখকয় র্ত 24 ঘণ্া জ্বর িা োকে। আপশি েশে বাশড়কত বকস 
COVID-19 পরীক্া েকরি, তাহকি 48 ঘণ্ার বযেব্যাকি অতিত 
ে'ুবার পরীক্া েরুি।

অিযেকের োকে োোর সময় ভাকিাভাকব মাপসই হয় এমি এেটি 
মাস্ক পরুি এবং মিূ প্রশতকরা্য সংরিাতি পরামি্গ থমকি েিিু আপিার 
উপসর্্গগুশি শুরু হওয়ার সময় থেকে বা েখি আপশি ইশতবােে 
পরীক্ার ফি থপকয়শেকিি, তখি থেকে 10 শেকির জিযে। আকরা তকেযের 
জিযে cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/
isolation.html-এ োি।

?

পশরশস্থশত অিেুায়ী NYC স্াস্থযে েপ্তর তার সুপাশরিগুশি পশরবত্গ ি েরকত পাকর। 10.18.22 Bengali

আপিার টিিা সম্পজি্য  হােিার্াে থাকুি। COVID-19 সংরিাতি গুরুতর 
অসুস্থতা, হাসপাতাকি ভশত্গ  হওয়া এবং মতুৃযের েবি থেকে শিকজকে সুরশক্ত 
রাখার সব থেকয় ভাকিা উপায় হি টিো থিওয়া। পুিরায় সংরিমে থরা্য 
েরকত সহায়তা পাওয়ার জিযে আপিার আকর্ COVID-19 হকয় োেকিও 
টিো এবং ব্ুটিার শিি। COVID-19 টিোেরে সম্পকে্গ  আরও তকেযের জিযে, 
nyc.gov/covidvaccine এ োি।
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http://cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
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