
প্রায়শই জিজ্রাসরা কররা প্শ্নগুজি

এনওয়রাইজস টেস্ট এন্ড টরেস (NYC Test & Trace Corps) কর্মসজূির সরারসংক্ষেপ

NYC Test & Trace Corps কী?
COVID-19 এর বিরুদ্ধে লড়াই করার লদ্ষ্যে জনস্াস্যে সংক্ান্ত একটি উদ্্যোগ। বিনামূদ্লযে সংস্ান এিং উদ্্যোদ্গর 
মাধযেদ্ম, NYC Test & Trace Corps COVID-19 মহামারী বনয়ন্ত্রণ এিং আমাদ্্র শহরদ্ক রষ্া করার লষ্যে 
বস্র কদ্রদ্ে। জনু 1, 2020-এ আনষু্াবনকভাদ্ি চাল ুহওয়া, NYC Test & Trace Corps হল এক্ল বচবকৎসক, 
জনস্াস্যে পেশাজীিী, এিং কবমউবনটি এডদ্ভাদ্কট যারা COVID-19 পমাকাদ্িলায় কাজ করদ্েন যাদ্ে আমরা সিাই 
সু্দ্ল, কম্মদ্ষ্দ্রে বিদ্র পযদ্ে োবর, এিং শহরদ্ক বনরােদ্্ েুনরায় সচল করদ্ে সহায়ো করদ্ে োবর।

কে্মদ্সর (Corps) কাজ বডোট্ম দ্মন্ট অি পহলথ এন্ড পমন্টাল হাইবজন (Department of Health and Mental 
Hygiene) এিং বসটির অনযোনযে এদ্জবসির বনবিড় সহদ্যাবগোয় NYC Health + Hospitals-এর পনেৃদ্বে েবরচাবলে 
হয়।

টেস্ট এন্ড টরেস কপ্মস (Test & Trace Corps) এর িষেষ্য কী?

কে্মদ্সর (Corps) লষ্যে হদ্লা ভাইরাস েড়াদ্না হ্াস করার মাধযেদ্ম বনউ ইয়ক্ম িাসীদ্্র বনরােদ্্ রাখা এিং 
সুবনবচিেভাদ্ি COVID-19 পরাদ্গ আক্ান্ত িযেবতিদ্্র অনযেদ্্র পথদ্ক আলা্া করা এিং োদ্্র বরিয়জনদ্্র রষ্া 
করা। কে্মদ্সর কাদ্জর বেনটি রিধান উো্ান রদ্য়দ্ে:

পরীষেরা
বিনামদূ্লযে, পগােনীয় এিং বনরাে্ COVID-19 েরীষ্া সমস্ত বনউ ইয়ক্ম িাসীর জনযে েুদ্রা শহর জদু্ড় শে 
শে েরীষ্ার স্দ্ল করাদ্নার িযেিস্া রদ্য়দ্ে। কে্মস রিবেব্ন 50,000 পলাকদ্ক েরীষ্া করার লষ্যেমারো েূরণ 
কদ্রদ্ে।

টরেস
পরেবসং এর লষ্যে হদ্ছে ঘবনষ্ পযাগাদ্যাদ্গর মাধযেদ্ম যারা এই পরাদ্গ আক্ান্ত হদ্য় থাকদ্ে োদ্রন োদ্্র 
বচবনিে করা এিং অনযেদ্্র পথদ্ক বনরােদ্্ আলা্া করার সদ্ি্মাত্তম জায়গা খুদঁ্জ পেদ্ে সাহাযযে করা। কন্টযোক্ট 
পরেসার নামক হাজার হাজার রিবশবষ্ে জনস্াস্যে পেশাজীিীর সাহাদ্যযে, এই রিদ্চষ্া বনউ ইয়ক্ম িাসীদ্্র সমথ্মন 
রি্ান করদ্ি যারা COVID-19 এর েরীষ্ায় েবজটিভ বহদ্সদ্ি শনাতি হদ্িন।

যত্ন টনয়রা
কন্টযোক্ট পরেসাররা বনবচিে করদ্িন পয COVID-19 এর েরীষ্ায় যারা েবজটিভ বহদ্সদ্ি শনাতি হদ্য়দ্েন 
এিং োদ্্র ঘবনষ্ সংস্পদ্শ্ম যারা এদ্সদ্েন োদ্্র পযন পহাদ্টদ্ল বিনামদূ্লযে, িা ঘদ্র বনরােদ্্ আলা্া থাকার 
জনযে রিদ্য়াজনীয় বজবনসেরে থাদ্ক। পহাদ্টলসমদূ্হ 24/7 ্ষ্ নাস্ম এিং বলিবনবশয়ান দ্ারা মবনটবরং, বিনামদূ্লযে 
ওয়যোরদ্লস ইন্টারদ্নট এদ্সেস, সি পিলার খািার সরিরাহ, মানবসক স্াস্যে ও সুস্ো সংক্ান্ত সহায়ো, ও 
বরিয়জদ্নর সাদ্থ সংযুতি থাকদ্ে বিনামদূ্লযে আনবলবমদ্টড পলাকাল পিান কদ্লর িযোিস্া থাকদ্ি। িাবড়দ্ে 
বনরােদ্্ েৃথক থাকদ্ে চাওয়া বনউ ইয়ক্ম িাসীদ্্র পষ্দ্রে, েবরচয্মা (Take Care) টিম োদ্্রদ্ক খািার এিং 
ওষুধ সরিরাদ্হর পষ্দ্রে সহায়ো করদ্ি।
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NYC Test & Trace Corps বরা COVID-19 সম্পক্ক্ম  আররার টকরান প্শ্ন থরাকক্ি আজর করাক্ক ট�রান করক্বরা?

COVID-19, েরীষ্ার পকন্দ্র সম্পবক্ম ে েথযে, কন্টযোক্ট পরেবসং এিং বনদ্জর ও আেনার বরিয়জনদ্্র সুরষ্ার জনযে 
সংস্ান সম্পবক্ম ে রিদ্নের জনযে, 1-212-COVID19 (1-212-268-4319) নম্বদ্র কল করুন। রিবেব্ন সকাল 9টা 
পথদ্ক রাে 9টা অিবধ আেনার রিদ্নের উত্তর প্ওয়ার জনযে আমাদ্্র লাইভ অোদ্রটররা রদ্য়দ্েন।

জকভরাক্ব  NYC Test & Trace Corps বষ্যজতিগত তক্থষ্যর টগরাপনীয়তরা এবং জনররাপত্রা জনজচিত কক্র?

NYC Test & Trace Corps পিডাদ্রল, পটেট এিং স্ানীয় আইন অনযুায়ী বনউ ইয়ক্ম িাসীদ্্র িযেবতিগে স্াস্যে 
সম্পবক্ম ে েদ্থযের পগােনীয়ো এিং বনরােত্তা রষ্া করার জনযে এিং এই ধরদ্নর েদ্থযের সুরষ্ার জনযে NYC 
Health + Hospitals ও City Health Department (নগর স্াস্যে বিভাগ)-এর ্ীঘ্মব্দ্নর অবভজ্ঞোদ্ক সমনু্নে 
রাখার জনযে রিবেশ্রুবেিধে। NYC Test & Trace Corps পয সকল েথযে পেদ্য় থাদ্ক পসগুদ্লা বনউ ইয়ক্ম  বসটি 
স্াস্যে বিবধর (New York City Health Code) অধীদ্ন পগােনীয় ও সুরবষ্ে।

NYC Test & Trace Corps কাদ্রা ইবমদ্রেশন টেযোটাস সম্পদ্ক্ম  জানদ্ে চাইদ্ি না। কে্মদ্সর ডাটাদ্িস পকানও 
আইন রিদ্য়াগকারী সংস্ার ডাটাদ্িদ্সর সাদ্থ বলঙ্ক করা হদ্ি না। NYC Test & Trace Corps দ্ারা সংগৃহীে 
পয পকান েথযে বনরােদ্্ সংরষ্ণ করা হদ্ি এিং জনস্াস্যে রষ্ার সীবমে উদ্দেদ্শযে অনদু্মাব্ে কম্মচারীদ্্র দ্ারা 
িযেিহার করা হদ্ি।

Test & Trace Corps টথক্ক পজরক্েবরা গ্রহণ কররার িনষ্য জক করাউক্ক ইজরক্গ্রশন আইক্নর অধীক্ন "পরাবজিক িরাি্ম " 
জহক্সক্ব জবক্বিনরা কররা হক্ব?

না। েরীষ্া করা, কন্টযোক্ট পরেসাদ্রর সদ্গে কথা িলা, অথিা বনরােদ্্ আলা্া থাকার জনযে Take Care Hotel 
িযেিহার করা আেনার স্ায়ী িসিাদ্সর (রেীন কাড্ম ) জনযে আদ্ি্ন করার সষ্মোদ্ক রিভাবিে করদ্ি না। 
উেরন্ত, COVID-19 সম্পবক্ম ে বচবকৎসা িা রিবেদ্রাধমলূক স্াস্যেদ্সিা েবরদ্ষিাগুবল োিবলক চাজ্ম  আইদ্নর অধীদ্ন 
বিদ্িচনা করা হদ্ি না।

জনউ ইয়ক্ম বরাসীক্ের ববজিত্ষ্যরয় িরাজহেরা বুঝক্ত NYC Test & Trace Corps জকভরাক্ব করাি করক্ে, জবক্শে কক্র এই 
ভরাইররাস দ্রাররা সবক্িক্য় টবজশ ষেজতগ্রস্ত কজরউজনটিগুক্িরার?

এই রিদ্চষ্ায় যাদ্ে বিবচরেযেময় শহদ্রর রিবেিলন ঘদ্ট ো বনবচিে করদ্ে কে্মস কাজ করদ্ে। কবমউবনটি 
গ্রুেগুদ্লা আমাদ্্রদ্ক কায্মকর, সাংসৃ্বেকভাদ্ি সংদ্ি্নশীল েবরদ্ষিা রি্াদ্ন এিং COVID-19 মহামারী দ্ারা 
অসমানেুাবেকভাদ্ি রিভাবিে হওয়া কবমউবনটিগুদ্লার চাবহ্া েূরণ করদ্ে সাহাযযে করার জনযে উেদ্্শ এিং 
সহায়ো রি্ান কদ্র। এোড়াও, কন্টযোক্ট পরেসাররা COVID-19 দ্ারা সিদ্চদ্য় পিবশ ষ্বেরেস্ত হওয়া NYC-এর 
এলাকাগুদ্লা পথদ্ক এদ্সদ্েন।

উেরন্তু, শহর জদু্ড় এক ডজদ্নরও পিবশ কবমউবনটি-বভবত্তক সংস্ার সাদ্থ অংশী্াবরদ্বের মাধযেদ্ম, বনউ ইয়ক্ম িাসী 
োদ্্র িাবড়দ্ে বনরােদ্্ আলা্া থাকার সময় খািার িা ওষুধ সংরেদ্হর মে রস্ সংক্ান্ত পযসি সমসযোর 
সম্ুখীন হদ্ে োদ্রন পসগুদ্লা কাটিদ্য় উঠদ্ে সহায়ো করার জনযে NYC Test & Trace Corps বরদ্সাস্ম পনবভদ্গটর 
সরিরাহ করদ্ে।

পরীষেরা

করাররা পরীষেরা কররাক্ত পরারক্বন?

সকল বনউ ইয়ক্ম িাসী বিনামদূ্লযে COVID-19 পরাগ বনণ্ময় েরীষ্া এিং এবন্টিবড েরীষ্া করাদ্ে োদ্রন। পকান 
লষ্ণ না থাকদ্লও, সকল বনউ ইয়ক্ম িাসীর COVID-19 পরাগ বনণ্ময় েরীষ্া করাদ্না উবচে।

জনউ ইয়ক্ম বরাসীররা টকরাথরায় পরীষেরা কররাক্ত পরাক্রন?

শহর জদু্ড় শে শে েরীষ্া পকন্দ্র আদ্ে, যার মদ্ধযে রদ্য়দ্ে 30 টিরও পিবশ NYC Health + Hospitals এর 
পকন্দ্রসমদূ্হ, CityMD বলিবনদ্ক, NYCHA িাসভিদ্নর কাদ্ে, োক্ম  এিং বিদ্না্নমলূক পকদ্ন্দ্র এিং পমািাইল পটবটেং 
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ভযোদ্নর মাধযেদ্ম। আেনার কাোকাবে জায়গায় েরীষ্া পকন্দ্র খুদ্জ পেদ্ে, nyc.gov/covidtest বভবজট করুন 
অথিা 1-212-COVID19 (1-212-268-4319)-এ কল করুন।

টিরাকিক্নর জক একরাজধকবরার পরীষেরা কররাক্নরা উজিত?

েুনরায় েরীষ্া করাদ্নার জনযে বিদ্িচনা করা উবচে যব্ আেনার আদ্গর েরীষ্া পনদ্গটিভ হয় এিং:

 + আেনার এখন COVID-19 এর লষ্ণসমহূ থাদ্ক পযমন শ্াসকষ্, কাবশ, জ্বর, গলা িযেথা অথিা স্া্ িা 
গদ্ধের অনভূুবে হাবরদ্য় যায়

 + আেবন িড় পকান জনসমাগদ্মর মদ্ধযে সময় কাটিদ্য় থাদ্কন

 + আেবন এমন কাদ্রা সংস্পদ্শ্ম আদ্সন যার COVID-19 থাকদ্ে োদ্র িদ্ল আেবন মদ্ন কদ্রন

 + আেবন নাবস্মং পহাম অথিা পশল্াদ্রর মে পকান পযৌথ েবরদ্িদ্শ িসিাস িা কাজ কদ্রন

 + আেবন গুরুের অসুস্োর উচ্চ-ঝঁুবকযুতি কারও সাদ্থ সময় কাটাদ্ে যাদ্ছেন এমন হয় (উ্াহরণস্রূে 
আেবন যব্ এমন পকান আত্ীয়দ্ক প্খদ্ে যাদ্ছেন বযবন 65 িেদ্রর পিবশ িয়স্ িা যার বনব ্্মষ্ পকাদ্না 
পমবডদ্কল অিস্া রদ্য়দ্ে যা োদ্ক কযোসিাদ্রর মে পরাদ্গর ঝঁুবকদ্ে পিদ্ল)

আররাক্ক জক আররার পরীষেরার িনষ্য েরাকরা জেক্ত হক্ব?

না, অদ্নক েরীষ্াদ্কন্দ্র বিনামদূ্লযে COVID-19 েরীষ্া অিার কদ্র। NYC Health + Hospitals এর পকান 
পকদ্ন্দ্র বিনামদূ্লযে COVID-19 েরীষ্া িা এবন্টিবড েরীষ্া করাদ্নার জনযে আেনার বিমার রিদ্য়াজন পনই। আেনার 
যব্ বিমা থাদ্ক, োহদ্ল আেনার বিমার েথযে পশয়ার করা গুরুবেেূণ্ম যাদ্ে বিমাকারীদ্ক বিল করা যায়। েদ্ি, 
আেনাদ্ক পকান পকা-পে িা পকা-ইনসুযেদ্রসি েবরদ্শাধ করদ্ে হদ্ি না।

কখন এবং জকভরাক্ব আজর আররার পরীষেরার �িরা�ি পরাব?

আেনার েরীষ্ার িলািল 3-5 ব্দ্নর মদ্ধযে োওয়া যাদ্ি। েরীষ্ার িলািদ্লর জনযে অদ্েষ্ার সময়কালীন, যব্ 
আেবন COVID-19 এর উেসগ্মসমহূ অনভুি কদ্র থাদ্কন অথিা বিশ্াস কদ্রন পয আেবন COVID-19 এর 
সংস্পদ্শ্ম এদ্সদ্েন োহদ্ল আেনার বনরােদ্্ িাবড়দ্ে িা পহাদ্টদ্ল আলা্া থাকা গুরুবেেূণ্ম।

টরেস

টরেজসং কী?

পরেবসং, কন্টযোক্ট পরেবসং নাদ্মও েবরবচে, এটি হদ্লা যাদ্্র েরীষ্ায় েবজটিভ িলািল এদ্সদ্ে অথিা COVID-19 
এর সংস্পদ্শ্ম এদ্সদ্েন োদ্্রদ্ক খুদঁ্জ পির করা এিং বনরােদ্্ অনযেদ্্র পথদ্ক আলা্া থাকদ্ে িলা যেব্ন েয্মন্ত 
না োরা এই ভাইরাস আর েড়াদ্ে না োদ্রন।

কন্ষ্যরাক্ট টরেসরাক্রর ভূজরকরা কী?

যাদ্্র েরীষ্ায় েবজটিভ িলািল আদ্স অথিা যারা COVID-19 এর সংস্পদ্শ্ম এদ্সদ্েন োদ্্রদ্ক কন্টযোক্ট পরেসার 
কল কদ্র থাদ্কন। কন্টযোক্ট পরেসার যা করদ্িন:

 + আেবন পকমন অনভুি করদ্েন ো বজজ্ঞাসা করদ্িন

 + আেনার বনদ্জদ্ক সুস্ রাখদ্ে এিং COVID-19 েড়াদ্না এড়াদ্ে আেনার পকাদ্না েবরদ্ষিা িা সহায়োর 
্রকার বকনা ো বজজ্ঞাসা করদ্িন

 + আেনার কে ব্ন িাবড়র বভেদ্র এিং অনযে পলাকজদ্নর পথদ্ক ্দূ্র থাকদ্ে হদ্ি ো িযোখযো করদ্িন

 + আেবন যব্ েরীষ্ায় েবজটিভ হদ্য় থাদ্কন, আেবন বকভাদ্ি সংক্বমে হদ্য় থাকদ্ে োদ্রন ো বনধ্মারদ্ণর 
জনযে আেনাদ্ক রিনে বজজ্ঞাসা করদ্িন

 + আেবন যব্ েরীষ্ায় েবজটিভ হদ্য় থাদ্কন, অনযেদ্্র মদ্ধযে ভাইরাস েবড়দ্য় ব্দ্ে োরদ্েন এমন 
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সময়কালীন আেনার সদ্গে ঘবনষ্ সংস্পশ্ম বেল এমন রিদ্েযেদ্কর নাম এিং োদ্্র সদ্গে সংস্পশ্ম সংক্ান্ত 
েথযে বজজ্ঞাসা করদ্িন

আেনার সুস্ো েরীষ্া করার জনযে একজন কন্টযোক্ট পরেসার সশরীদ্র আেনার সাদ্থ প্খা করদ্ে োদ্রন। োরা 
আেনাদ্ক োদ্্র েবরচয়েরে প্খাদ্ি, এটা রিমাণ করদ্ে পয োরা একজন কন্টযোক্ট পরেসার।

NYC Test & Trace Corps জকভরাক্ব টিরাকিক্নর তথষ্য পরায়?

আেনার প্দ্হ COVID-19 ভাইরাদ্সর অবস্তবে োওয়া পগদ্ল, NYC Test & Trace Corps এনওয়াইবস স্াস্যে বিভাগ 
(NYC Health Department) পথদ্ক আেনার েথযে পেদ্য়দ্ে। বনউ ইয়ক্ম  পটেট আইন (New York State law) 
এিং বনউইয়ক্ম  বসটি স্াস্যে বিবধ (New York City Health Code) অনযুায়ী েরীষ্ার েবজটিভ িলািলসমহূ 
এনওয়াইবস স্াস্যে বিভাদ্গ (NYC Health Department) োঠাদ্নাটা লযোিদ্রটবরগুদ্লার জনযে িাধযেোমূলক। 
এনওয়াইবস স্াস্যে বিভাগ (NYC Health Department) পগােনীয়ো আইন (privacy laws) পমদ্ন NYC Test & 
Trace Corps-এর সাদ্থ আেনার েথযে সুরবষ্েভাদ্ি পশয়ার কদ্রদ্ে যা এই ধরদ্নর েথযে জনস্াস্যে রষ্ায় এিং 
পরাদ্গর বিস্তার থামাদ্ে িযেিহার করার অনমুবে প্য়।

যব্ আেবন COVID-19 এর সংস্পদ্শ্ম এদ্স থাদ্কন, োহদ্ল NYC Test & Trace Corps আেনার েথযে পেদ্য়দ্ে 
কারণ COVID-19 এ আক্ান্ত পকউ একজন কন্টযোক্ট পরেসারদ্ক িদ্লদ্ে পয আেবন োর ঘবনষ্ সংস্পদ্শ্ম বেদ্লন। 
একজন কন্টযোক্ট পরেসার আেনাদ্ক িলদ্ে োরদ্িন না পয পক োদ্ক িদ্লদ্েন পয আেবন োর ঘবনষ্ সংস্পদ্শ্ম 
বেদ্লন।

জনউ ইয়ক্ম বরাসীররা জকভরাক্ব িরানক্ব, টয বষ্যজতি কি করক্ে টস NYC Test & Trace Corps এর কন্ষ্যরাক্ট টরেসরার 
জকনরা?

COVID-19 ঘটাদ্নার জনযে ্ায়ী ভাইরাদ্সর জনযে েরীষ্ায় যারা েবজটিভ হদ্য়দ্েন, অথিা সংস্পদ্শ্ম এদ্সদ্েন 
োদ্্র সিাইদ্ক কল করার জনযে NYC Test & Trace Corps এর কন্টযোক্ট পরেসাররা কাজ করদ্েন। আেবন যব্ 
এদ্্র কাে পথদ্ক পকানও কল োন োহদ্ল অনরুেহ কদ্র পিানকলটি ধরুন:

 + NYC Test+Trace
 + 212-540-XXXX িা 212-242-XXXX ব্দ্য় শুরু হওয়া পিান নাম্বার

কন্টযোক্ট পরেসার যা কখদ্না করদ্িন না:

 + আেনার নাম জানদ্ে চাওয়া – আেনাদ্ক কল করার সময় এটা োদ্্র জানা থাকদ্ি

 + আেনার পসাশযোল বসবকউবরটি নম্বর বজজ্ঞাসা করা

 + আেনার পকাদ্না িযেবতিগে আবথ্মক েথযে বজজ্ঞাসা করা

 + পক্বডট কাদ্ড্ম র েথযে বজজ্ঞাসা করা

 + আেনার পিান, টযোিদ্লট িা কবম্পউটাদ্রর বনয়ন্ত্রণ বনদ্ে িা সিটওয়যোর ডাউনদ্লাড করদ্ে িলা

একজন কন্টযোক্ট পরেসার িাবড়দ্ে আেনার সাদ্থ প্খা করদ্ে োদ্রন, বিদ্শষ কদ্র যব্ োরা আেনার সাদ্থ পিাদ্ন 
পযাগাদ্যাগ করদ্ে না োদ্রন। োরা আেনাদ্ক োদ্্র েবরচয়েরে প্খাদ্ি, এটা রিমাণ করদ্ে পয োরা একজন 
কন্টযোক্ট পরেসার।

COVID-19 এর িনষ্য পরীষেরায় পজিটিভ আসরা করারও সরাক্থ "ঘজনষ্ঠ সংস্পশ্ম" বিক্ত কী টবরাঝরায়?

ঘবনষ্ সংস্পশ্ম পক সংজ্ঞাবয়ে করা হদ্য়দ্ে এভাদ্ি:

 + এমন একজদ্নর সাদ্থ িসিাস করা, বযবন COVID-19 এর েরীষ্ায় েবজটিভ এদ্সদ্েন
 + COVID-19 এর েরীষ্ায় েবজটিভ আসা কাদ্রা সাদ্থ চুম্বন িা পযৌন বমলন করা

 + COVID-19 এর েরীষ্ায় েবজটিভ আসা পকানও িযেবতির িাবড়দ্ে পসিা রি্ান করা

 + COVID-19 এর েরীষ্ায় েবজটিভ আসা পকানও িযেবতির েয় িুদ্টর মদ্ধযে 10 বমবনট িা োর পিশী 
সময় িযেয় করা
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যত্ন টনয়রা

বরাজ়িক্ত জবজছিন্ন থরাকরা অবস্রায় জনউ ইয়ক্ম বরাসীররা কী ধরক্নর সহরায়তরা পরাক্বন?

সকল বনউ ইয়ক্ম িাসী যারা ঘদ্র বনরােদ্্ আলা্া থাকদ্েন এিং োদ্্র স্াদ্স্যের অিস্া েয্মদ্িষ্ণ করদ্েন োরা 
োদ্্র কন্টযোক্ট পরেসাদ্রর কাে পথদ্ক ব্বনক পচক-ইন কল িা পটসেট পমদ্সজ োদ্িন, বযবন রিদ্য়াজন অনযুায়ী 
োদ্্র সুস্ো পচক করদ্ে সশরীদ্র েবর্শ্মদ্নও আসদ্ে োদ্রন। The NYC Test & Trace খািার ও ওষুদ্ধও 
অযোদ্সেস রি্ান করদ্ি।

জনউ ইয়ক্ম বরাসীররা যজে COVID-19 এর পরীষেরায় পজিটিভ হক্য় থরাক্কন তরাহক্ি জকভরাক্ব জনররাপক্ে জবজছিন্ন 
হওয়রার িনষ্য একটি জরি টহরাক্েি রুর অষ্যরাক্সেস করক্ত পরারক্বন?

আেনার বরিয়জনদ্্র রষ্া করদ্ে বনরােদ্্ আলা্া থাকার জনযে আেনার পকানও জায়গা না থাকদ্ল, আেবন 14 
ব্ন েয্মন্ত সামবয়কভাদ্ি ও বিনামদূ্লযে পহাদ্টদ্ল থাকার পযাগযে হদ্ে োদ্রন৷ আরও জানদ্ে, 1-212-COVID19 
(1-212-268-4319) নম্বদ্র কল করুন।

একটি টহরাক্েক্ি কী কী পজরক্েবরা পরাওয়রা যরায়?

পযসি বনউ ইয়ক্ম িাসী বনরােদ্্ আলা্া থাকদ্ে একটি পহাদ্টল বনি্মাচন করদ্িন োরা বিনামদূ্লযে েবরিহন সুবিধা, 
24/7 ্ষ্ নাস্ম এিং বলিবনবশয়ান দ্ারা সহায়ো, বিনামূদ্লযে খািার, মানবসক স্াস্যে ও সুস্ো সংক্ান্ত েবরদ্ষিার 
সুবিধা, ওয়যোরদ্লস ইন্টারদ্নট অযোদ্সেস, কযোিল পটবলবভশন, এয়ার কবন্ডশবনং, এিং বরিয়জদ্নর সাদ্থ সংযুতি থাকদ্ে 
বিনামদূ্লযে আনবলবমদ্টড পলাকাল পিান কদ্লর সুবিধা োদ্িন। Take Care Hotels পকন্দ্রগুবলদ্েও COVID-19 
েরীষ্ার িযেিস্া রদ্য়দ্ে৷

স্রাস্ষ্যক্সবরা সরবররাহকরারীররা জকভরাক্ব টররাগীক্ের টহরাক্েক্ি টর�রার করক্ত পরাক্রন?

শহর জদু্ড় পয পকান ডাতিার, নাস্ম িা বচবকৎসদ্কর সহকারী পকাদ্না পরাগীদ্ক পহাদ্টদ্লর রুদ্ম পরিার করদ্ে 
CommCareCP@nychhc.org ঠিকানায় ইদ্মইল করদ্ে োদ্রন। আেনার যব্ পকান ডাতিার না থাদ্ক, োহদ্ল 
আেনাদ্ক একটা বরজাদ্ভ্ম শন করদ্ে সাহাযযে করদ্ে োদ্র এমন একজদ্নর সাদ্থ কথা িলদ্ে আেবন NYC Test & 
Trace হটলাইদ্ন কল করদ্ে োদ্রন 1-212-COVID19 (1-212-268-4319) নম্বদ্র।

NYC Test & Trace এর বষ্যরাপরাক্র আরও তক্থষ্যর িনষ্য,  
1-212-COVID19 (1-212-268-4319) নম্বক্র কি করুন বরা  
testandtrace.nyc ওক্য়বসরাইে জভজিে করুন
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