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আপনার পাশে আছি৷
সেবা গ্রহণ

আমার ডাক্াশরর অছিে ছি স�ালা আশি? 
হ্যাঁ। NYC Health + Hospitals এর ক্লিক্িকগুল�য এখি 
সশরীলর দেখয করযর জি্ এবং দেক্�ল�যি বয ক্িক্িওর মযধ্লম 
দেক্�ক্িক্জলের জি্ দখয�য আলে।
সব ক্কেুর জি্ সশরীলর উপক্থিত হওয়যর প্রলয়যজি দিই। বযক্ি 
দেলক দ�যলি বয ক্িক্িও কল�র মযধ্লম ক্িক্জে করযর ক্বকল্প ক্িলয় 
আপিযর দকয়যর টিলমর সযলে কেয ব�িু।

আমার স্াস্থ্যশেবা প্রদানিারীর োশে েেরীশর সদ�া িরা 
ছি ছনরাপদ? 
হ্যাঁ। আপিযর ক্িরযপত্য এখি আলের দেলকযলিয সমলয়র দেলয় 
দবক্শ গুরুত্বপূর্ণ এবং আমযলের দরযেী ও কমমীলেরলক ক্িরযপে 
রযখযর ক্বষয়টি ক্িক্চিত করলত আমরয বযিক্ত সতক্ণ তয অব�ম্বি 
করক্ে।
 + আমযলের �্যক্সক্�টিগুল�যলত প্রলবশ করযর সময় সব দরযেী, 
ক্িক্জের ও কমমীলের তযপমযত্য পরীক্য করয হলব

 + ক্িক্জে করযর আলে এবং অ্যপলয়ন্টলমলন্টর ক্েি দরযেীলেরলক 
COVID-19 এর �ক্রগুল�যর জি্ দেক করয হলব

 + সব দরযেী, ক্িক্জের ও কমমীলের জি্ মযস্ক পরয বযধ্তযম�ূক
 + ক্িক্ে্ণষ্ট থিযিসমলূহ প্রবীর ও ঝুাঁ ক্কপূর্ণ দরযেীলের জি্ ক্বলশষ 
ক্লিক্িক আওয়যস্ণ-এর ব্বথিয েযকলব

 + ক্িরযপে সযমযক্জক েরূত্ব বজযয় রযখলত সযহযে্ করযর জি্ 
থিযিসমহূ স্পষ্টিযলব ক্েক্নিত করয েযকলব

 + পরীক্যর কক্গুল�য ঘি ঘি পক্রষ্যর করয হলব, ক্বলশষ কলর 
দরযেীলের পক্রেশ্ণলির মধ্বতমী সমলয়

 + ক্েিব্যপী সক� সযধযরর এ�যকযসমহূ পক্রষ্যর-পক্রচ্ছন্ন ও 
জীবযরমুকু্ত করয হলব

 + প্রলয়যজি অিেুযয়ী প্রলত্ক দরযেী সযলে কলর একজি স্যথি্ 
সহকযরী ক্িলয় আসলত পযরলবি

আমার েন্ানশদর জনথ্য ছি ছলিছনশি আো ছনরাপদ?
হ্যাঁ। আপিযর সন্যলির েযলত ওলয়�-েযইল্ড ক্িক্জে অেবয 
দকযলিয টিকয গ্রহর বযে িয পলি দসক্েলক �ক্ রযখয ক্বলশষিযলব 
গুরুত্বপূর্ণ। দকযলিয ক্শশুরই প্রলয়যজিীয় দসবয দেলক বক্চিত হওয়য 
উক্েত িয়।
আপিযর সন্যি েক্ে 2 বের বয তযর দবক্শ বয়সী হয় তযহল� 
ক্িক্জে করযর সময় আপক্ি ও আপিযর সন্যি উিলয়ই মযস্ক পলর 
েযকযর ক্বষয়টি ক্িক্চিত করুি। আপিযর কযলে মযস্ক িয েযকল� 
আমরয সরবরযহ করলবয।
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বাছিল হশে যাওো সিাশনা অথ্যাপশেন্টশমন্ট আছম ছিভাশব 
পণূঃছনর্ারণ িরশি পাছর?
আবযর অ্যপলয়ন্টলমন্ট দিয়যর জি্ আপক্ি 
1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) িম্বলর দ�যি 
করলত পযলরি। েক্ে আপক্ি দকযলিয প্রক্তলরযধম�ূক পরীক্য অেবয 
দকযলিয েীঘ্ণথিযয়ী অসুথিতয দেমি িযয়যলবটিস বয উচ্চ রক্তেযলপর 
জি্ অ্যপলয়ন্টলমন্ট ক্মস কলর েযলকি, তযহল� আপিযর 
স্যথি্লসবয প্রেযিকযরীর সযলে পুিরযয় একটি ক্িক্জে ক্িধ্ণযরর করয 
ক্বলশষিযলব গুরুত্বপূর্ণ। দেক্র করলবি িয।

আমার সিাশনা ডাক্ার সনই, আপনারা ছি নিুন সরাগী 
সদ�শিন?
হ্যাঁ, আমরয িতুি দরযেী গ্রহর করক্ে। েক্ে আপিযর একজি 
িযক্তযর দখযাঁজযর প্রলয়যজি হয়, তযহল� আপিযর প্রেম 
অ্যপলয়ন্টলমন্ট ক্িধ্ণযরর করলত 1-844-NYC-4NYC 
(1-844-692-4692) িম্বলর দ�যি করুি।

আমার মলূ ডাক্াশরর অছিে বন্ধ আশি।
আছম ছি আপনাশদর োশে এিটি অথ্যাপশেন্টশমন্ট ছনর্ারন 
িরশি পাছর?
হ্যাঁ। আমরয সব ক্িউ ইয়ক্ণ বযসীর পযলশ আক্ে। েক্ে আপক্ি এর 
আলে কখলিয NYC Health + Hospitals এ িয এলস েযলকি, 
তযহল� আপিযর প্রেম অ্যপলয়ন্টলমন্ট ক্িধ্ণযরর করলত অেবয 
আপিযর ক্িকেথি দকযলিয অবথিযি খুাঁলজ দবর করলত 1-844-NYC-
4NYC (1-844-692-4692) িম্বলর দ�যি করুি।

সেবার জনথ্য অে্ পছরশোর িরছি
আছম �রশের বথ্যাপাশর ছেছন্ি।
খরলের কযরলর আপিযর কখলিযই িযক্তযর দেখযলিয বন্ধ রযখয 
উক্েত িয়৷ সব ক্িউ ইয়ক্ণ বযসীর জি্ আমযলের স্ল্প-মলূ�্র এবং 
ক্বিযমলূ�্র স্যথি্ দসবয কিযলরলজর অপশি রলয়লে।

আছম আমার ইন্থু্যশরন্ িভাশরজ হাছরশেছি।
আমরয এ ব্যপযলর সযহযে্ করলত পযক্র৷ আমযলের আক্ে্ণক 
উপলেষ্টযরয আপিযর ও আপিযর পক্রবযলরর জি্ একটি 
সঠিক বীময পক্রকল্পিয ক্িলত আপিযলক সযহযে্ করযর 
জি্ প্রস্তুত রলয়লেি। আজই কযলরয সযলে কেয ব�যর জি্ 
1-646-694-3131 িম্বলর দ�যি করুি।
েক্ে আপক্ি বীমযর উপেুক্ত িয হি অেবয বহি করলত িয 
পযলরি, তযহল� NYC Care আপিযলক সযহযে্ করলব। 
1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273) িম্বলর দ�যি কলর 
আলরয ক্বস্যক্রত দজলি ক্িি।

COVID-19 
আমার মশন হশছে আছম COVID-19 এ আক্ান্ হশেছি, 
আমার ছি এিটি অথ্যাপশেন্টশমন্ট ছনর্ারণ িরা উছেি?
েক্ে আপিযর COVID-19 এর �ক্রগুল�য দেখয ক্েলয় েযলক, 
তযহল� MyChart এর মযধ্লম অেবয একটি দেক্�লহ�ে ক্িক্জে 
ক্িধ্ণযরলরর মযধ্লম আপিযর স্যথি্লসবয প্রেযিকযরীর সযলে 
দেযেযলেযে করুি।
আপিযর �ক্রসমলূহর উপর ক্িক্ত্ কলর আপিযর িযক্তযর 
আপিযলক বযক্িলত ক্িরযপেিযলব আ�যেয েযকলত, 
ExpressCare এ দেলত অেবয ইমযলজ্ণ ক্সি রুলম দেলত ব�লত 
পযলরি। েক্ে আপিযর েযওয়যর দকযলিয জযয়েয িয েযলক, তযহল� 
আপক্ি ক্বিযমলূ�্ একটি দহযলে� রুম পযওয়যর উপেুক্ত হলত 
পযলরি।
�ক্র অেবয উচ্চ ঝুাঁ ক্ক েযকুক বয িয েযকুক, সব ক্িউ 
ইয়ক্ণ বযসীর COVID-19 ক্ির্ণলয়র পরীক্য করযলিয 
উক্েত। পরীক্যগুল�য দ্রুত, সহলজ ও ক্বিযমলূ�্ করয হয়। 
আপিযর ক্িকেথি দকযলিয পরীক্য দকন্দ্র খুাঁলজ দবর করলত, 
1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) িম্বলর দ�যি 
করুি।

যছদ আমার COVID-19 এর লক্ষণগুশলা সদ�া ছদশে োশি 
অেবা িাপমাত্া 100.4 এর সবছে োশি, িাহশল আমার ছি 
ছভছজশে যাওো উছেি হশব?
েক্ে আপিযর COVID-19 এর �ক্রগুল�য দেখয ক্েলয় েযলক, 
তযহল� আপিযর ক্িক্জলের ক্বকল্পসমহূ ক্িলয় আল�যেিয করলত 
1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) িম্বলর দ�যি 
করুি।

আমার COVID-19 পরীক্ষার িলািল পছজটিভ এশেশি, 
আমার ছি ছভছজশে যাওো উছেি হশব?
েক্ে আপিযর COVID-19 হলয় েযলক, তযহল� আপিযর কমপলক্ 
10 ক্েলির জি্ ক্িরযপলে আ�যেয েযকয উক্েত, েযর মলধ্ দশষ 
3 ক্েি acetaminophen (Tylenol) অেবয ibroprofen 
(Motrin, Advil) ইত্যক্ে ওষুধ ব্বহযর করয েযিযই জ্বরমকু্ত 
েযকলত হলব। েক্ে আপিযর ক্িরযপলে আ�যেয েযকযর জি্ দকযলিয 
জযয়েয িয েযলক, তযহল� আপক্ি সযমক্য়কিযলব একটি দহযলে� 
রুলম েযকযর উপেুক্ত হলত পযলরি।
েক্ে আপক্ি আপিযর COVID-19 সংক্রমর দেলক সুথি 
হলয় উলেি, তযহল� আপক্ি ক্িরযপলে আপিযর ক্লিক্িলকর 
অ্যপলয়ন্টলমলন্ট দেলত পযলরি।

েংযকু্ োকুন। আমাশদরশি অনেুরণ িরুন।
nychealthandhospitals.org

অ্যপলয়ন্টলমলন্টর জি্ দ�যি করুি
1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692)

জীবি সুস্যলথি্ কযেযি৷
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