
COVID-19 কীভাবে ছডায় তা জানুন

COVID-19 টিকাসমূহ আমাবেরবক আবরা সুরক্ষিতভাবে সম্পবককে , য�ৌনক্মলবন, ও এর 
মধ্যেতীতী  সে ক্কছুবত অংশ ক্নবত সাহা�্য কবর! ক্নবজবের ও সঙ্ীবেরবক COVID-19 
যেবক সুরক্ষিত রাখবত এই ে্যাপারগুবলা যমবন চলুন।

টিকা ক্নন

• এই ভাইরাস ছড়ায় সংক্রমিত লালা, মিউকাস, বা মিঃশ্াসসর সাসে মির্গত বাষ্প চ�াখ, 
িাক, বা িুসখ প্রসবশ করার িাধ্যসি বা মিঃশ্াসসর সাসে চেসি মিসল। 

• ভাইরাসটি চ�ৌিমিলসির সিয় ছড়াসত পাসর চ�সেতু চ�ৌিমিলসির সিয় ভারী মিঃশ্াস 
চিওয়া েয় ও লালার সাসে সংস্পশ্গ ঘসে।

• ভাইরাসটি বী�্গ বা চ�ামিমির্গত তরসলর সাসে ছড়ায় এর পসষে চকাসিা প্রিাণ চিই, �মিও 
COVID-19 এ আক্রান্ত ব্যমতিসির বীস�্গ ভাইরাসটি পাওয়া চরসছ। 

• িসলর (পায়খািা) িাধ্যসি ভাইরাসটি ছড়াসিার সম্াবিা ষেীণ বসলই িসি করা েসছে, 
�মিও COVID-19 এ আক্রান্ত ব্যমতিসির িসল ভাইরাসটি পাওয়া চরসছ। িুসখ িসলর স্পশ্গ 
লারসত পাসর এিি চকাসিা চ�ৌিাত্মক কা�্গকলাসপর ফসল (চ�িি মরমিং) ভাইরাসটি 
ছড়াসত পাসর মকিা তা চিখার জি্য রসবষণার প্রসয়াজি রসয়সছ। 

• COVID-19 টিকাকরণ মিসজসক এবং আপিার সঙ্ীসক COVID-19 অসুস্থতা, 
োসপাতাসল ভরততি এবং িৃত্্য চেসক সুরমষেত করার চসরা উপায়, ভাইরাসসর আসরা 
চছো ায়াস� চভমরসয়ন্ট সে।
• একটি টিকািাি চকন্দ্র খুোসজ চপসত vaccinefinder.nyc.gov এ �াি বা 

877-829-4692 িম্বসর কল করুি। টিকাগুমল মবিাি্সল্যর, মিরাপি এবং 
কা�্গকর।

• �ারা সম্্ণ্গভাসব টিকাপ্রাপ্ত (অে্গাৎ �াসির এক-চ�াসজর টিকা বা িইু-চ�াসজর টিকার 
মবিতীয় চ�াজ চিওয়ার পর িইু সপ্তাে পার েসয়সছ) তারা চ�সে চ�সত পারসবি, �ুম্বি করসত 
পারসবি এবং চ�ৌিমিলি করসত পারসবি। 

• এিিমক আপমি সম্্ণ্গ টিকাপ্রাপ্ত েসলও, �মি আপিার উপসর্গ চিখা চিয় বা সম্প্রমত 
COVID-19 সে কাসরা সংস্পসশ্গ এসস োসকি তােসল COVID-19 এর জি্য পরীষো 
করাি। �মি পরীষোয় পমজটিভ আসস, তােসল আপিার আইসসাসলশসির সিয় চশষ 
েওয়া প�্গন্ত অি্যসির ঘমিষ্ঠ সংপসশ্গ আসা ও চ�ৌি মিলি করা চেসক মবরত োকুি। 
COVID-19 চেস্ং সম্সক্গ  আসরা তসে্যর জি্য, nyc.gov/health/coronavirus 
চিখুি এবং “Testing” (চেস্ং) মলিক করুি।

ক্নরাপে সঙ্ম এেং COVID-19
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http://vaccinefinder.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-testing.page


য�ৌন স্াস্্য যসো গ্রহণ করাসহ, 
HIV, অন্যান্য য�ৌন সংক্রমণ 
(sexually transmitted 
infections, STI) এেং 
অপক্রকক্পিত গভকে ােস্া যরাধ করবত 
প্রবয়াজনীয় পেবষিগুবলা গ্রহণ করা 
অে্যাহত রাখনু। 

NYC স্াস্থ্য িপ্তর HIV, STI 
ও জন্মমিয়ন্ত্রণ পমরসষবাসিে্:
•  চসক্য়ুাল চেলে মলিমিক 

েেলাইসি কল করুি 
347-396-7959 িম্বসর (চসািবার 
চেসক শুক্রবার, সকাল 9ো 
চেসক িপুরু 3:30 প�্গন্ত) একজি 
স্াস্থ্য পমর��্গা প্রিািকারীর সাসে 
কো বলসত। 

•  চ�ৌি স্াস্থ্য মলিমিসকর 
সিয় ও পমরসষবার জি্য 
nyc.gov/health/clinics 
মভমজে করুি বা কল করুি 
311 িম্বসর।

•  আপমি �মি িসি কসরি 
চ� আপমি HIV সংক্রমিত 
েসয়সছি তােসল 24/7 NYC 
PEP েেলাইসি 844-373-7692 
চফাি করুি।

•  মকভাসব মবিািস্ল্য মিরাপি চ�ৌি 
সঙ্সির পণ্য চপসত েয় জািসত 
nyc.gov/condoms এ �াি। 

ক্নরাপে সঙ্ম এেং COVID-19

• 

প্ব্গসতক্গ তা চিসি �লুি �মি আপমি আপিার সঙ্ী সম্্ণ্গভাসব টিকাপ্রাপ্ত িা েি, চরার 
প্রমতসরাধ ব্যবস্থা হ্াসপ্রাপ্ত েি, বয়স 65 বছর বা তার চবমশ েয়, এিি এক স্াস্থ্য সিস্যা 
োসক �া গুরুতর COVID-19 এর ঝুোমক বামড়সয় চিয় বা এিি কাসরা সাসে োসকি ম�মি 
এই চরাষ্ঠীগুমলর একটির অন্তভু্গতি।
েন্ধবন আেদ্ধ হওয়ার আবগ এগুক্ল ক্নবয় কো েলুন:

• টিকাকরণ ক্স্ক্ত আপমি এবং আপিার সঙ্ী �মি সম্্ণ্গভাসব টিকাপ্রাপ্ত েি, 
তােসল আপমি কি ঝুোমকসত আসছি।

• সাম্প্রক্তক COVID-19 যেস্ং। পমজটিভা আসসল, চসক্ করা ও ঘমিষ্ঠ সংপশ্গ 
এমড়সয় �লুি। চিসরটিভ আসসল, িসি রাখসবি চ� পরীষোয় শুধু এটিই চিখা �ায় 
চ� চকাসিা ব্যমতি পরীষো করাসিার সিয় সংক্রমিত মছল মকিা। 

• সাম্প্রক্তক COVID-19 সংক্রমণ। �ার COVID-19 েসয়সছ তার আবার 
মতি িাসসর িসধ্য তা েওয়ার সম্াবিা কি।

• সাম্প্রক্তক সমবয় COVID-19 এর সংস্পবশকে আসা। অি্যসির সাসে মিকে 
চ�ারাস�ার সংস্পসশ্গ আসার পর 10 মিসির জি্য এমড়সয় �লা উম�ত।

• COVID-19 সংক্রান্ত সতককে তা। িুসখর আবরণ পসরি ও অি্যাি্য COVID-19 
প্রমতসরাধি্লক ব্যবস্থা চিসি �সলি এিি ব্যমতিসির সাসে ঘমিষ্ঠ েওয়া েল 
অমধকতর মিরাপি উপায়।

ক্নরাপে োকুন।
• যসক্স পাটিকে  ও অন্যান্য জমাবয়ত এক্ডবয় চলুন। উপমস্থত �মি েি, তােসল 

COVID-19 প্ব্গসতক্গ তা চিসি �লুি।
•  nyc.gov/covidtest এ �াি অেবা 311 িম্বসর কল করুি একটি পরীষোর 

সাইে খুোসজ বার করসত (বহু সাইে মবিাি্সল্য পরীষো প্রিাি কসর)।
• আপনার য�ৌন সঙ্ীর সংখ্যা সীক্মত করুন মিসজর সািামজক বুিবুসির মভতসর।
• ভাচুকেয়াক্ল যসক্স উপবভাগ করুন, চ�িি মভম�ও চ�ে, চসক্টিং, চসমক্ জিু পাটি্গ  

বা �্যাে রুিস।
• এিি কাউসক চুমু খাওয়া এক্ডবয় চলুন ম�মি আপিার সািামজক বলসয়র 

সিস্য িি।
• এমনক্ক য�ৌন সঙ্বমর সমবয়ও একটি যেস মাস্ক পরুন! একটি চফস িাস্ক 

আপিার িাক এবং িুসখর ওপর পরা একটি সুরষোর স্তর চ�ার কসর।
• সৃজনশীল যহান। চ�ৌি সঙ্সির ভঙ্ীিা শারীমরক বোাধা মিসয় সৃজিশীল েি 

�া চ�ৌি সংস�ার করসত চিয় মকন্তু মিকে িুসখািুমখ সংস্পশ্গ প্রমতসরাধ কসর।
• এক সাবে হস্তমমেুন করুন। ির্ত্ব এবং িুসখর আবরণ ব্যবোর করুি ঝুোমক 

কিাসিার জি্য।
• চিৌমখক বা পায়ু সঙ্ি বা মরমিং এর সিয় লালা, বী�্গ বা িসলর সাসে সংস্পশ্গ 

কিাসত কনডম ও যডন্াল ড্যাম ে্যেহার করুন।
• যসবক্সর আবগ ও পবর যগাসল কবর ক্নন। চ�ৌি চখলিাগুমল ও আপিার োত 

সাবাি এবং ররি জসল ধুসয় চফলুি। চ� মকসবা�্গ  এবং ো� ম্রিিগুমল আপমি 
অি্যসির সাসে চশয়ার কসরি চসগুমল জীবািুিুতি করুি।

সাম্প্রমতকতি তসে্যর জি্য, nyc.gov/health/coronavirus এ �াি। 

পমরমস্থমত চ�িি েসব চসই অিু�ায়ী NYC স্াস্থ্য িপ্তর তার সপুামরশগুমল পমরবত্গ ি করসত পাসর। 10.13.21

ক্নরাপে োকার পরামশকে

http://nyc.gov/health/clinics
http://nyc.gov/condoms
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main-be.page

