
    

 
 

COVID-19 বািড়েত পরী3া করা 
 
COVID-19 বািড়েত পরী3া করার িবষয়7 আপনােক িনেজই িনেজর COVID-19 পরী3া করার এবং কেয়ক 
িমিনেটর মেধAই ফলাফল জানার সুেযাগ কের Hদয়।  
 
বািড়েত পরী+া করা স.েক/  পরামশ/ 

• পরী3া7 করার আেগ িনেদKশMিল মেনােযাগ িদেয় পড়ুন এবং Hকােনা িনেদKশমলূক িভিডও থাকেল Hস7 
Hদখুন।  

• পরী3ার আেগ এবং পের আপনার হাত ধুেয় িনন এবং আপিন যার উপর িজিনসপV Hরেখ পরী3া সWX 
করেছন তা জীবাণমু[ু ক\ন। 

• Hট] িকেট Hদওয়া িনেদKশাবলীেত Hলখা সমেয়র মেধA পরী3ার ফলাফল পড়ুন। িনিদK^ সমেয়র আেগ বা 
পের পড়া পরী3ার ফলাফল স_ক নাও হেত পাের। 

• Hট] িকট বা তার উপাদানMিল পুনরায় বAবহার করেবন না। 3িত`a বা িববণK হেয় যাওয়া পরী3া 
উপকরণMিল বAবহার করেবন না। 

 
পরী+ার ফলাফল ব6াখ6া করা 

• আপিন অিত সcিত সংdািমত হেয় থাকেল অথবা আপনার Hকােনা ল3ণ না থাকেল বািড়েত পরী3ায় 
COVID-19 শনা[ হওয়ার সeাবনা অেনক কম থােক। Hসে3েV আপনার COVID-19 থাকেলও Hনেগ7ভ 
ফলাফল আেস। 

• আপনার পরী3ার ফলাফল যিদ পিজ9ভ আেস: 
o তাহেল আপনার COVID-19 থাকার সeাবনা অতAg Hবিশ। আর অিতির[ Hকােনা পরী3ার দরকার 

Hনই। 
o অ<ত পেুরা পাঁচ9 িদন বািড়েত আলাদা (আইেসােলট) থাjন (1ম িদন হেলা Hযিদন Hথেক 

ল3ণMিল Hদখা িদেত k\ কেরেছ তার _ক পেরর িদন, অথবা যিদ Hকােনা ল3ণ না থােক, 
তাহেল আপনার COVID-19 পরী3ার _ক পেরর িদন)। আপিন কখন আইেসােলশন Hথেক 
Hবেরােত পারেবন তা জানার জনA Hরাগ িনয়mণ ও nিতেরােধর Hকo (Centers for Disease 
Control and Prevention)-এর পথিনেদKশ Hদখুন (যা এখােন পাওয়া যােব, bit.ly/cdc-covid-
isolation)। অনAেদর কােছ থাকার সময় এক7 মাp প\ন এবং 10 িদেনর জনA অনAানA 
সতকK তা অবলrন ক\ন। ঘিনt সংuেশK আসা মানষুেদর জানান যােত তারা পরী3া কের িনেত 
পােরন। িচিকৎসার িবকxMিলর বAাপাের জানেত আপনার yাzAপিরচযKা nদানকারীর সােথ Hযাগােযাগ 
ক\ন অথবা 212-268-4319 নrের কল ক\ন।  

• আপনার পরী3ার ফলাফল Qনেগ9ভ এেল এবং আপনার: 
o COVID-19-এর ল+ণ[িল থাকেল, আইেসােলশেনই থাjন এবং 48 ঘ�া পর আবার পরী3া 

ক\ন 
o COVID-19-এর ল+ণ[িল না থাকেল িক] এমন মেন হেল Qয আপিন COVID-19-এর সংaেশ/ 

এেসেছন, 48 ঘ�া পের আবার পরী3া ক\ন। আপনার ি�তীয় পরী3ার ফলাফলও যিদ Hনেগ7ভ 
আেস, তাহেল 48 ঘ�া পের আবার পরী3া ক\ন (Hমাট িতনবার পরী3ার জনA)। 
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• একািধক বার পরী3ার জনA আপনােক একই �Aাে�র পরী3ার িকট বAবহার করেত হেব না। 
• আপনার পরবত� Hয Hকােনা পরী3ার ফলাফল যিদ পিজ7ভ আেস, তাহেল আপনার সeবত COVID-19 

আেছ এবং আপনার আইেসােলশেন থাকা উিচৎ। আপনার পরী3ার ফলাফলMিল Hনেগ7ভ আসেতই থােক 
িক� আপনার মেন হয় Hয আপনার COVID-19 রেয়েছ, তাহেল আপনার িচিকৎসা nদানকারীর সােথ 
Hযাগােযাগ ক\ন অথবা এক7 মিলিকউলার (PCR) পরী3া কিরেয় িনন।  

 
অিতিরc সংdানসমহূ 

• আপনার COVID-19 হেয় থাকেল কীভােব িনেজেক ও অনAেদর সুরি3ত রাখেবন Hস বAাপাের তেথAর জনA 
nyc.gov/health/coronavirus Hদখুন এবং "When You Are Sick" (আপিন যিদ অসdু হেয় পেড়ন)-এ ি�ক 
ক\ন। 

• COVID-19-এর িচিকৎসা সWেকK  তেথAর জনA nyc.gov/health/covidtreatments Hদখুন। যত �ত k\ 
করেবন িচিকৎসা তত Hবিশ ভােলাভােব কাজ করেব, তাই আপনার ফলাফল পিজ7ভ হেল সােথ সােথ 
আপনার nদানকারীর সােথ Hযাগােযাগ ক\ন। 

• আপনার বা আপনার িশkর যিদ COVID-19 হয়, তাহেল অসুzতাজিনত ছু7র বAাপাের জানেত 
paidfamilyleave.ny.gov/covid19 Hদখুন। 

• এক7 COVID-19 পরী3ােকo খুেঁজ Hপেত, যার মেধA কেয়ক7 িবনামেূলAর, 
nyc.gov/covidtest Hদখুন। িবনামেূলA বািড়েত পরী3ার িকট পাবার zােনর জনA 
nyc.gov/coronavirus Hদখুন এবং "Get Tested" (পরী+া করান)-এ ি�ক ক\ন।  

• COVID-19 পরী3া সংdাg আরও তেথAর জনA, বািড়েত পরী3া করার প�িত সংdাg 
িভিডওর িল�-সহ, nyc.gov/health/testingtips Hদখুন অথবা QR Hকাড7 pAান ক\ন। 
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