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COVID-19 সংক্রেণে আক্ররান্ত মেশিরভরাগ ম�রাণেরই জ্বর, েরাশি এেং গ�রা ে্যথরার স্বল্পেরা�ীন অসুস্থতরা 
থরাণে। েরারও েরারও গন্ধ এেং/অথেরা স্বরাদ-এর অনভূুশতর ক্ষশত হয় আেরার েরারও শ্রাস শনণত 
সেস্যরা হয়। েরাশি েরা হরাঁশির েরাধ্যণে এেং সররাসশর সংস্পণিশের েরাধ্যণে সংক্রেে ছশিণয় মেণত পরাণর। 
ঘর মথণে মেণররাণনরার সেয় শনণেণে েরাঁিরাণনরার েন্য এেং মররাণগর শেস্রারণে প্রশতণররাধ েররার েন্য 
েরাস্ক পিরা অত্যন্ত েরুশর| COVID-19 অননুোসিক রিোযোব প�ীক্ো আিল ভোই�োি িনোক্ত কর� যো 
COVID-19 িংক্রমণ ঘটোয। 

আমো� প�ীক্ো� ফলোফল পসিটিভ থোকো� অথ্থকী? 
আপনরার অননুরাশসে মসরায়রাে পরীক্ষরার ফ�রাফ� পশেটিভ হণ�, এটি সূশিত েণর মে আপশন সম্ভেত COVID-19 ভরাইররাণস 
আক্ররান্ত হণয়ণছন।

আমো� ফলোফল রনরগটিভ থোকো� অথ্থ কী? 
আপনরার অননুরাশসে মসরায়রাে পরীক্ষরার ফ�রাফ� মনণগটিভ হণ� আপশন COVID-19 ভরাইররাস দ্রাররা আক্ররান্ত নরাও হণত 
পরাণরন অথেরা আপশন COVID-19 ভরাইররাস দ্রাররা আক্ররান্ত হণ�ও পরীক্ষরাটি ভরাইররাসণে সনরাক্ত েরণত পরাণর শন। আেররা 
এখনও COVID-19 ভরাইররাস এেং এর পরীক্ষরা সম্পণেশে  শিখশছ।

আমো� প�ীক্ো� ফলোফল পসিটিভ হরলআমো� কী ক�ো উসিত?
আপনরাণে সরাত শদণনর েণধ্য মিণের দি শদন (অ্যরাশসটরাশেণনরাণফন েরা আইেণুপ্ররাণফন-এর েণতরা জ্বর-েেরাণনরার ওেূধ নরা শনণয়) 
জ্বর নরা আসরা এেং �ক্ষেগুশ�র উন্নশতসরাধন সহ আপনরাণে েেপণক্ষ সরাত শদন েরাশিণত থরােণত হণে। আপনরার �ক্ষেগুশ� 
আরও খরাররাপ হণ� েরা আপনরার শ্রাস শনণত সেস্যরা হণ� 911 ে� েরুন। আপনরার �ক্ষেগুশ� ভরাণ�রা হণয় মগণ� েরা মসণর 
উঠণ� আপনরাণে পরীক্ষরাটি আেরার েরণত হণে নরা েরারে পরীক্ষরাটি এখনও আপনরার সংক্রেে আণছ েণ� পশেটিভ মদখরাণত 
পরাণর।

আপনরার পশরেরাণরর েরারও সরাণথ আপশন সররাসশর সম্পেশে  থরােণ� তরাণদর তরাপেরাত্রা পেশেণেক্ষে েররা উশিত এেং 14 শদন 
জ্বর, েরাশি েরা গ�রা ে্যথরার েণতরা �ক্ষেগুশ� আণছ শেনরা তরা মদখরা উশিত। তরাণদর েনেহু� স্থরানএেং পশরেহন এিরাণনরা 
উশিত এেং েয়স্ক ে্যশক্ত, দীঘশেেরা� ধণর শিশেতসরা ি�ণছ এেন ে্যশক্ত েরা প্রশতণররাধেৃত ে্যশক্তণদর সম্পণেশে  আসরা উশিত 
নয়।

আমো� প�ীক্ো� ফলোফল রনরগটিভ হরল আমো� কী ক�ো উসিত?
আপনরার মেরানও �ক্ষে নরা থরােণ� েরাশিণত আ�রাদরা েণর থরােরার মেরানও প্রণয়রােন মনই। শনয়েতভরাণে আপনরার হরাত 
মধরায়রা এেং েরাইণর মেণিরাণনরার সেয় েরাস্ক পিরার েণতরা সতেশে তরাগুশ� শনয়শেত পরা�ন েরুন।

আপনরার পরীক্ষরা মনগরাটিভ এণ�ও, আপনরার েণধ্য �ক্ষনগুশ� থরােণ� আপনরাণে সরাত শদণনর েণধ্য মিণের দি শদন 
(অ্যরাশসটরাশেণনরাণফন েরা আইেণুপ্ররাণফন-এর েণতরা জ্বর-েেরাণনরার ওেূধ নরা শনণয়) জ্বর নরা আসরা এেং �ক্ষেগুশ�র উন্নশতসরাধন 
সহ আপনরাণে েেপণক্ষ সরাত শদন েরাশিণত থরােণত হণে। আপনরার �ক্ষেগুশ� আরও খরাররাপ হণ� েরা আপনরার শ্রাস 
শনণত সেস্যরা হণ� 911 ে� েরুন। আপনরার পশরেরাণরর েরারও সরাণথ আপশন সররাসশর সম্পেশে  থরােণ� তরাণদর তরাপেরাত্রা 
পেশেণেক্ষে েররা উশিত এেং 14 শদন জ্বর, েরাশি েরা গ�রা ে্যথরার েণতরা �ক্ষেগুশ� আণছ শেনরা তরা মদখরা উশিত। তরাণদর 
েনেহু� স্থরানএেং পশরেহন এিরাণনরা উশিত এেং েয়স্ক ে্যশক্ত, দীঘশেেরা� ধণর শিশেতসরা ি�ণছ এেন ে্যশক্ত েরা প্রশতণররাধেৃত 
ে্যশক্তণদর সম্পণেশে  আসরা উশিত নয়।

আপনরার আণররা প্রশ্ন থরােণ� আপনরার শনয়শেত শিশেৎসণের সরাণথ মেরাগরাণেরাগ েরুন। আপনরার শনয়শেত ডরাক্তরার নরা থরােণ� 
আপশন NYC Health + Hospitals মেরাগরাণেরাগ মেণ্রে 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) এ ে� েরণত পরাণরন।

ভোল থোরকো। সন�োপদ থোকুন। 
NYC Health + Hospitals অ্যরামু্ণ�টশর মেয়রার অশফস
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