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নপ্র� নিউ ই�ক্ক বাসী:

আমঠাদের শহরদে নিরঠাপে ও উন্মুক্ত রঠাখদে, এবং COVID-19 এর নবস্ঠার েমঠাদে আপনি এেটি 
গুরুত্বপূর্ণ ভূনমেঠা পঠালি েদরি। আপিঠার নিদের যত্ন নিওয়ঠা, এবং আপিঠার নরিয়েি ও আপিঠার 
েনমউনিটিদে রক্ঠা েরঠা গুরুত্বপূর্ণ।

NYC Test & Trace Corps আপিঠাদে বঠান়িদে নিরঠাপদে আলঠােঠা থঠােদে, সমুস্থ থঠােদে এবং 
আপিঠার নরিয়েিদের সমুরক্ঠায় আপিঠাদে রিদয়ঠােিীয় নেনিসপত্র সহ এই “Take Care” প্ঠাদেে 
পঠাঠঠাদছে। 

আপিঠার লক্রগুদলঠা পয্ণদবক্র েরঠা এবং সমুস্থ থঠােঠার েি্ আপিঠার রিদয়ঠােিীয় সংস্থঠািগুনল পঠাওয়ঠা 
গুরুত্বপূর্ণ।

আপিার পনরচয্কা (Take Care) প্াদকদজর মদ্্ আদে: 

 � যখি আপিঠার অি্দের আদশপঠাদশ থঠােঠার রিদয়ঠােি হদব েখি পরঠার েি্ নেস মঠাস্ক

 � হঠাে পনরষ্ঠার রঠাখদে হ্ঠান্ড স্ঠানিটঠাইেঠার

 � আপিঠার েঠাপমঠাত্রঠা পয্ণদবক্র েরঠার েি্ এেটি থঠাদম্ণঠানমটঠার

 � সম্ঠাব্ সনরিয় COVID-19 সংরিমর শিঠাক্ত েরদে র্ঠানপড অ্ঠানটিদেি পরীক্ঠাসমহূ

এই যত্ন নিি গঠাইদড, আপনি নেভঠাদব বঠান়িদে নিরঠাপদে আলঠােঠা থঠােদবি এবং নেভঠাদব এই 
আইদটমগুনল ব্বহঠার েরদবি নস সম্পদে্ণ  েথ্ পঠাদবি।

এছঠা়িঠাও আপনি আদরঠা েদথ্র েি্ 212-COVID19 (212-268-4319) িম্বদর নেঠাি েরদে 
পঠাদরি অথবঠা আদরঠা েঠািদে testandtrace.nyc বঠা bit.ly/NYCTraceInfo ওদয়বসঠাইট 
নেখদে পঠাদরি৷

COVID-19 এর নবস্ঠার েমঠাদে সঠাহঠায্ েরঠার েি্ ধি্বঠাে।

নিরাপে থাকুি! সসু্থ থাকুি!

NYC Test & Trace Corps

আদরঠা েঠািদে testandtrace.nyc ওদয়বসঠাইদট 
যঠাি বঠা QR নেঠাডটি স্ক্ঠাি েরুি৷
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আপিার নপ্র�জিদক সরুনষিে রাখুি
আপনি নে গে েমুই সপ্ঠাদহর মদধ্ েঠাদরঠা ঘনিষ্ সংস্পদশ্ণ (ছয় েমু দটর েম েরূদত্ব) এদসনছদলি? 
েঠাদের স্ঠাস্থ্দে ঝমুঁ নের মদধ্ নেলদবি িঠা। আপিঠার ঘনিষ্ সংস্পদশ্ণ আসঠা ব্নক্তদেরদে নেভঠাদব 
অবনহে েরদবি নস সম্পদে্ণ  েদথ্র েি্, bit.ly/tellcontacts ওদয়বসঠাইদট যঠাি।

COVID-19 পরীক্ঠা েরঠাদিঠার মঠাধ্দম আপনি ও আপিঠার েটিঠাক্টরঠা সবঠাই মঠািনসে শঠানতি 
লঠাভ েরদে পঠাদরি। এই পরীক্ঠা নিরঠাপে, দ্রুে ও নগঠাপিীয়। আপনি nyc.gov/covidtest 
ওদয়বসঠাইদট নযদে পঠাদরি অথবঠা আপিঠার সংস্পদশ্ণ আসঠা ব্নক্তদেরদে COVID-19 সম্পদে্ণ  েঠািদে 
এবং েঠাদের বঠান়ির েঠাদছ এেটি পরীক্ঠা নেন্দ্র খমুদঁে নিদে সঠাহঠায্ েরঠার েি্ নিদের নেঠাডটি 
নশয়ঠার েরদে পঠাদরি৷

নেঠাদডর উপর আপিঠার নেঠাি ধদর রঠাখমুি এবং নলংেটি খমুলমুি। 

সংস্পদশ্ণ আসঠা ব্ঠানক্তদের এবং নরিয়েিদের নলংেটি নটক্সট েরুি। 

বানিদে নিরাপদে আলাো থাকার এবং COVID-19 এর নবরুদধে লিাই 
করার জি্ পরামর্ক
COVID-19 এ আরিঠাতি নবনশরভঠাগ নলঠাদের হঠালেঠা অসমুস্থেঠা থঠাদে এবং েঠারঠা বঠান়িদে নথদেই নেঠাি 
নমনডে্ঠাল নসবঠা ছঠা়িঠা সমুস্থ হদয় উঠদে পঠাদরি। আপনি বঠান়িদে আলঠােঠা থঠােঠার সময় নিদেদে এবং 
অি্দের রক্ঠা েরঠার েি্ এই নিরঠাপত্ঠা পেদক্পগুনল অিমুসরর েরঠা গুরুত্বপূর্ণ। 

 � আপিঠার হঠাে ভঠালভঠাদব এবং বঠাদর বঠাদর ধমুদে থঠাকুি বঠা স্ঠানিটঠাইে েরুি

 � যনে আপিঠাদে অি্দের সঠাদথ থঠােদে হয় েঠাহদল এেটি নেস মঠাস্ক পরুি

 � সঠাধঠাররভঠাদব ব্বহৃে পৃষ্গুনল রিনেনেি পনরষ্ঠার েরুি

 � নশয়ঠার েরদবি িঠা! আপিঠার নেনিসগুনল নিদের েঠাদছ রঠাখমুি, নবদশষে বঠাথরুদমর মদেঠা নশয়ঠার 
েরঠা েঠায়গঠাগুনলদে৷

 � আপিঠার নিদের েঠায়গঠা খমুদঁে নবর েরুি। এমি এেটি রুম থঠােঠা েরুরী নযখঠাদি আপনি 
নিরঠাপদে অি্দের নথদে আলঠােঠা থঠােদে পঠাদরি৷

 � েঠািঠালঠা আদছ এবং পয্ণঠাপ্ বঠায়মু েলঠােল রদয়দছ এমি এেটি রুদম এেঠা ঘমুমঠাি। যনে আপিঠাদে 
নবছঠািঠা নশয়ঠার েরদে হয়, েঠাহদল এেেদির মঠাথঠার নেদে অি্েদির পঠা নেদয় ঘমুমঠাি, অথবঠা 
এেেি নসঠােঠায় বঠা নমদঝদে ঘমুমঠাি।

 � আপিঠার েঠাপমঠাত্রঠা এবং লক্রগুনল নিরীক্র েরুি



পৃষ্ঠা 3

একটি ফেস মাস্ক পনর্াি করুি
আপনি নে েঠািদেি নয নেস মঠাস্ক ব্বহঠাদরর সঠিে উপঠায় এবং ভমু ল উপঠায় আদছ? 

আনম নকভাদব ফেস মাস্ক পরদবা?

 � নেছমু মঠাস্ক ও নরসনপদরটর অি্গুদলঠার নেদয় উচ্চ মঠাত্রঠায় সমুরক্ঠা রিেঠাি েদর। েঠাপদ়ির মঠাস্ক 
সবদেদয় েম সমুরক্ঠা রিেঠাি েদর, সঠানে্ণ ে্ঠাল মঠাস্ক অদপক্ঠােৃে নবনশ সমুরক্ঠা রিেঠাি েদর, এবং 
KN95 ও N95 মঠাস্ক সদব্ণঠাচ্চ মঠাত্রঠায় সমুরক্ঠা রিেঠাি েদর।

 � N95 বঠা KN95 মঠাদস্কর উপদর বঠা নভেদর অি্ নেঠাদিঠা মঠাস্ক পরদবি িঠা

 � যনে আপনি এেটি েঠাপদ়ির মঠাস্ক পরদে েঠাি, েঠাহদল আপনি এেসঠাদথ েমু’টি মঠাস্ক (এেটি 
নডসদপঠাদেবল মঠাদস্কর উপদর এেটি েঠাপদ়ির মঠাস্ক) পরঠার মঠাধ্দম আদরঠা ভঠাদলঠা সমুরক্ঠা নপদে 
পঠাদরি, যঠা আদরঠা ভঠাদলঠাভঠাদব নেট েরদে সঠাহঠায্ েদর এবং আদরঠা নলয়ঠার নযঠাগ েদর

 � েমু’টি নডসদপঠাদেবল মঠাস্ক এেসঠাদথ পরদবি িঠা

 � আপিঠার মঠাস্ক েনূষে হওয়ঠা এ়িঠাদে সঠাবঠাি এবং পঠানি নেদয় আপিঠার হঠাে ধমুদয় নেলমুি অথবঠা 
এেটি অ্ঠালদেঠাহল নভনত্ে হ্ঠান্ড স্ঠানিটঠাইেঠার ব্বহঠার েরুি

 � েঠাদির লমুপ বঠা সমুেঠা নেদয় আপিঠার মঠাস্ক ধরুি। েঠারপর, রিনেটি েঠাদির নপছদি এেটি েদর 
লমুপ লঠানগদয় নেি অথবঠা আপিঠার মঠাথঠার নপছদি সমুেঠাগুনল নবদঁধ নিি

 � আপিঠার িঠাে এবং মমুখ উভয়টি ঢঠােদে আপিঠার মঠাস্ক রিসঠানরে েরুি। এটঠা আপিঠার নেবমুদের 
নিদে সমুরনক্ে েরুি।

 � মঠাস্ক সমুরনক্ে েরদে, বঠাঁেদযঠাগ্ অংশ থঠােদল েঠা িঠাদের উপদরর অংদশ নেদপ নেি৷

 � নিনচিে হদয় নিি নয আপিঠার মঠাস্ক আপিঠার মমুদখর সেল পঠাদশ আঁটসঠাঁট ভঠাদব নেট হদছে

আনম নকভাদব ফেস মাস্ক খুলদবা?
 � মঠাথঠার নপছদির সমুেঠাগুদলঠা খমুলমুি অথবঠা েঠাদির লমুপগুদলঠা ধদর খমুদল নেলমুি। আপিঠার মঠাদস্কর 
সঠামদির অংশ স্পশ্ণ েরঠা নথদে নবরে থঠাকুি।

 � সঠামদির নেদে টঠািমুি এবং আপিঠার মমুখ নথদে েদূর সনরদয় নিি। আপিঠার মমুখ স্পশ্ণ িঠা েরঠার 
েি্ সেে্ণ  থঠাকুি।

 � সঠাবঠাি ও পঠানি নেদয় আপিঠার হঠাে ধমুদয় নিি বঠা অ্ঠালদেঠাহল-নভনত্ে এেটি হ্ঠান্ড 
স্ঠানিটঠাইেঠার ব্বহঠার েরুি

মাস্ক পনর্াি করা সম্পদক্ক  পরামর্ক
 � মঠাদস্কর বঠাইদরর অংশটি েনূষে হদয় যঠায়। আপনি যনে এটি স্পশ্ণ েদর থঠাদেি, েঠাহদল অনবলদম্ব 
আপিঠার হঠাে ধমুদয় নেলমুি অথবঠা অ্ঠালদেঠাহলনভনত্ে হ্ঠান্ড স্ঠানিটঠাইেঠার ব্ঠাবহঠার েরুি।

 � নেঠাদিঠা নখঠালঠা পৃষ্ বঠা েঠাউটিঠাদর ব্বহৃে মঠাস্ক রঠাখঠা এন়িদয় েলমুি। এেটি ি্ঠাপনেি বঠা 
েঠাগদের ব্ঠাদগর নভেদর মঠাস্ক রঠাখমুি।

 � নভেঠা বঠা ক্নেগ্রস্ িঠা হদল আপিঠাদে রিনেনেি এেটি েদর মঠাস্ক পনরবে্ণ ি েরদে হদব িঠা। 
যনে এরেম ঘদট, েঠাহদল েঠা নেদল নেি এবং এেটি িেমু ি মঠাস্ক ব্বহঠার েরুি। 
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আপিার হাে পনরষ্ার রাখুি!
আপিঠার হঠাে নধঠায়ঠা েীবঠারমু ছ়িঠাদিঠা রিনেদরঠাদধর অি্েম নসরঠা উপঠায়। সঠাবঠাি এবং পঠানি নেদয় 
হঠাে নধঠায়ঠা েীবঠারমু অপসঠারদরর সবদেদয় ভঠাল উপঠায়, নেন্তু আপনি েমপদক্ 60% অ্ঠালদেঠাহলযমুক্ত 
হ্ঠান্ড স্ঠানিটঠাইেঠারও ব্বহঠার েরদে পঠাদরি।

নকভাদব সাবাি এবং পানি নেদ� সঠিকভাদব হাে ফ্া�া যা�

1. রিবঠাহমঠাি পনরষ্ঠার পঠানি (উষ্ণ বঠা ঠঠান্ডঠা) দ্ঠারঠা হঠাে নভেঠাি এবং সঠাবঠাি লঠাগঠাি

2. সঠাবঠাি নেদয় হঠােগুদলঠা এেসঠাদথ ঘদষ নেিঠাময় েরুি, নিনচিে হদয় নিি নয সঠাবঠাি নেদয় হঠাদের 
নপছদির পৃষ্, আঙমু দলর মধ্বেতী স্থঠাি, িদখর নিদে এবং েনজির উপদর পয্ণতি আবেৃ হদয়দছ

3. আপিঠার হঠাে সঠাবঠাি নেদয় েমপদক্ 20 নসদেন্ড ধদর ঘষমুি

4. রিবঠাহমঠাি পনরষ্ঠার পঠানি নেদয় আপিঠার হঠাে সমূ্পর্ণভঠাদব ধমুদয় নেলমুি

5. এেটি পনরষ্ঠার নেঠায়ঠাদল নেদয় বঠা বঠােঠাদস আপিঠার হঠাে শুনেদয় নিি। এেটি পনরষ্ঠার েঠাগদের 
নেঠায়ঠাদল নেদয় পঠানি বন্ধ েরুি।

নকভাদব হ্ান্ড স্ানিটাইজার ব্বহার করদে হ�

1. এে হঠাদের েঠালমুদে হ্ঠান্ড স্ঠানিটঠাইেঠার রিদয়ঠাগ েরুি

2. আপিঠার হঠােগুনল এেসদগে ভঠাদলঠা েদর ঘষমুি, নিনচিে হদয় নিি নয আপিঠার হঠাদের নপছদির 
পৃষ্, আঙমু দলর মঠাঝখঠাদি, িদখর িীদে এবং েনজির উপদর পয্ণতি হ্ঠান্ড স্ঠানিটঠাইেঠার নপৌঁদছদছ। 
হঠােগুদলঠা িঠা শুেঠাদিঠা পয্ণতি ঘষদে থঠাকুি।

একটি পালস অনসিনমটাদরর সাহাদয্ আপিার 
অনসিদজদির (“SpO2”) মাত্ার ট্্াক রাখুি
 � COVID-19 আপিঠার েমু সেমু দস সংরিমর সৃনটি েরদে পঠাদর। এই সংরিমর আপিঠার রদক্ত 
অনক্সদেদির মঠাত্রঠা েনমদয় নেদে পঠাদর, েখদিঠা েখদিঠা এমিনে আপনি অিমুভব েরদে পঠারঠার 
আদগই এটি ঘদট যঠায়। এটি নবপজ্জিে হদে পঠাদর।

 � যনে আপিঠার COVID-19 পরীক্ঠার েলঠােল পনেটিভ হয়, েঠাহদল আপনি এেটি পঠালস 
অনক্সনমটঠার নেিঠার নসদ্ঠাতি নিদে পঠাদরি অথবা এেেি স্ঠাস্থ্দসবঠা রিেঠািেঠারীর েঠাছ নথদে 
এেটি নপদে পঠাদরি

 � রিনেনেি এই পঠালস অনক্সনমটঠার ব্বহঠার েদর আপিঠার অনক্সদেদির মঠাত্রঠার ট্্ঠাে রঠাখমুি।  
নেদি নেিবঠার আপিঠার অনক্সদেদির মঠাত্রঠা পরীক্ঠা েরুি।

 � যনে আপিঠার অনক্সদেদির মঠাত্রঠা 90% এর নেদয় েদম যঠায়, েঠাহদল 911 এ নেঠাি েরুি 
অথবঠা ইমঠাদে্ণ নসি রুদম যঠাি

নবিামদূল্ স্বকী� ফটসিট ফমদসজ সহা�োর জি্ সাইি-আপ করুি 

Test & Trace-এর COVID-19 অনক্সদেি মনিটনরং েম্ণসূনে আপিঠাদে আপিঠার অনক্সদেি পয্ণদবক্র 
েরদে এবং েখি নসবঠা েঠাইদে হদব েঠা েঠািদে সঠাহঠায্ েরঠার েি্ নিদে্ণশিঠা সহ নবিঠামদূল্ দেনিে 
নটক্সট পঠাঠঠায়। রিনেনেি, আপিঠার অনক্সদেদির মঠাত্রঠা ও হঠাট্ণ  নরট নটক্সট নমদসদের মঠাধ্দম পঠাঠঠাদিঠার 
পর, আপিঠার নরনডংদয়র উপর নভনত্ েদর আপনি স্েীয় পরঠামশ্ণ ও নিদে্ণশিঠা পঠাদবি। 

সঠাইি-আপ েরদে, “COVID” নলদখ 89888 িম্বদর নটক্সট নমদসে পঠাঠঠাি।
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পালস অনসিনমটার নকভাদব কাজ কদর?

পঠালস অনক্সনমটঠার ব্বহঠার েরঠা সহে। এটি আপিঠার রদক্ত অনক্সদেদির মঠাত্রঠা নেে েরদে আদলঠা 
ব্বহঠার েদর। অনধেঠাংশ মঠািমুদষর নক্দত্র, অনক্সদেদির স্ঠাভঠানবে মঠাত্রঠা হদলঠা 94% এর নবনশ। 

আনম নকভাদব আমার পালস অনসিনমটার ব্বহার করদে পানর?

 � ্াপ 1: পঠালস অনক্সনমটঠার েঠালমু েরুি।

 � ্াপ 2: আপিঠার আঙমু দলর িখ উপদরর নেদে নরদখ আপিঠার েে্ণ িী পঠালস অনক্সনমটঠাদরর নভেদর 
রিদবশ েরঠাি।

 � ্াপ 3: ন্রিদি এেটি সংখ্ঠা নেখঠাদিঠার েি্ অদপক্ঠা েরুি। যনে ন্রিদি নেঠাদিঠা সংখ্ঠা নেখঠা িঠা 
যঠায়, েঠাহদল অি্ এেটি আঙমু ল (বদৃ্ঠাগেমুল ছঠা়িঠা) রিদবশ েনরদয় নেখমুি।

 � ্াপ 4: “SpO2” নলখঠার সঠাদথ নেখঠাদিঠা সংখ্ঠাটিই হদলঠা আপিঠার অনক্সদেদির মঠাত্রঠা। অি্ 
সংখ্ঠাটি হদলঠা আপিঠার হঠাট্ণ  নরট।

আনম নকভাদব অনসিদজদির সবদচদ� সঠিক নরনিং ফপদে পানর?

 � পঠালস অনক্সনমটঠার ঘদরর নভেদর, নবশ্ঠাম নিয়ঠার সময় এবং িীরব শ্ঠাস-রিশ্ঠাদসর সময় ব্বহঠার 
েরুি

 � পঠালস অনক্সনমটঠার লঠাগঠাদিঠার পর 30-60 নসদেন্ড অদপক্ঠা েরুি

 � এমি এেটি আঙমু দল পঠালস অনক্সনমটঠার ব্বহঠার েরুি নযটিদে নিইলপনলশ লঠাগঠাদিঠা নিই

 � পঠালস অনক্সনমটঠার ব্বহঠাদরর সময় আপিঠার আঙমু ল ঠঠাণ্ঠা হদয় নিই েঠা নিনচিে েরুি

আপিার িাক্ারদক ফোি বা ইদমইল করুি এবং োদক আপিার অনসিদজদির মাত্া জািাি

যনে আপিঠার নেঠাদিঠা ডঠাক্তঠার িঠা থঠাদে, েঠাহদল এেেি ডঠাক্তঠার খমুদঁে নিদে 844-692-4692 িম্বদর 
নেঠাি েরুি। ডঠাক্তঠাদরর সঠাদথ নটনলদেঠাদি অথবঠা নভনডও ে্ঠাদটর মঠাধ্দম েথঠা বলঠার েি্ আমরঠা 
আপিঠার েি্ এেটি অ্ঠাপদয়টিদমটি নিধ্ণঠারর েদর নেদবঠা।

আমার অনসিদজদির মাত্া কম হদল আমার কী করা উনচে?

রিথদম, েদয়েবঠার গভীরভঠাদব শ্ঠাস নিওয়ঠার নেটিঠা েরুি। েঠারপর আপিঠার নরনডংদয়র নভনত্দে নিদের 
নিদে্ণশিঠা অিমুসরর েরুি৷

অনসিদজি ফলদভল নিদে্ক রিা 

90% এর নিদে 911-এ কল করুি অথবঠা অনবলদম্ব আপিঠার নিেটস্থ ইমঠাদে্ণ নসি রুদম যঠাি৷ 
আপিঠার েরুনর এক্স-নর বঠা হঠাট্ণ  পরীক্ঠার রিদয়ঠােি হদে পঠাদর। 

90% - 94% অনবলদবে আপিার িাক্ারদক ফোি করুি।

যনে আপিঠার নেঠাদিঠা ডঠাক্তঠার িঠা থঠাদে, েঠাহদল েরুনর নসবঠা েঠাি৷ নয নেঠািও 
নডভঠাইদস www.ExpressCare.nyc ঠিেঠািঠায় যঠাি বঠা 332-220-1337 
িম্বদর েল েরুি। এেেি ডঠাক্তঠার আপিঠাদে নেঠাি বঠা নভনডওর মঠাধ্দম 
মলূ্ঠায়ি েরদবি।

অনক্সদেি 
নলদভল

হঠাট্ণ  নরট
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আপিার োপমাত্া, অনসিদজদির মাত্া ও লষিণগুদলা 
ফরকি্ক  ও নরদপাট্ক  করুি
জ্বর COVID-19 এর এেটি সঠাধঠারর লক্র এবং এটি আদরঠা গুরুের অসমুস্থেঠার ইনগেে নেদে 
পঠাদর। আপিঠার েঠাপমঠাত্রঠা রিনেনেি েমুবঠার নরেড্ণ  েরুি, এেবঠার সেঠাদল এবং এেবঠার রঠাদে। যনে 
আপিঠার েঠাপমঠাত্রঠা 100.4°F (38°C) এর উপদর থঠাদে েঠাহদল আপিঠার ডঠাক্তঠারদে েল েরুি।

আপিঠার লক্রগুদলঠা রিনেনেি পয্ণদবক্র েরুি এবং আপিঠার নেঠাদিঠা রিশ্ন বঠা উদদ্গ থঠােদল আপিঠার 
ডঠাক্তঠাদরর সঠাদথ েথঠা বলমুি। আপিঠার যনে নেঠাি ডঠাক্তঠার িঠা থঠাদে েঠাহদল এেেদির সঠাদথ সংযমুক্ত 
হদে 844-NYC-4NYC (844-692-4692) িম্বদর েল েরুি।

আপিঠার আলঠােঠা থঠােঠার সমদয় আপিঠার েঠাপমঠাত্রঠা, আপিঠার বঠান়িদে নেঠাদিঠা পঠালস অনক্সনমটঠার 
থঠােদল অনক্সদেদির মঠাত্রঠা (“SpO2”), এবং অি্ নেঠাদিঠা লক্র থঠােদল নসগুদলঠা নরেড্ণ  েরদে 
নিদের েঠাট্ণ টি ব্বহঠার েরুি। 

-এর োপমাত্া, অনসিদজদির মাত্া ও
িঠাম নলখমুি                                     লষিণসমদূহর লগ

োনরখ সম� োপমাত্া  
(°F বা °C 

উদলেখ করুি)

অক্সনজদিদর 
মাে্রা 
(“SpO2”)

অি্াি্ উপসগ্কসমহূ (ফযমি, কানর, শ্াসকষ্ট, 
শ্াস-প্রশ্াদসর সমস্া, শ্াস-প্রশ্াস োিা 
অি্াি্ সমস্া) অথবা ফিাট 

AM 

PM 

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM 

PM 

AM

PM

AM

PM

ফচক করুি

ফরকি্ক  
করুি

নরদপাট্ক  
করুি

কল  
্রুি!
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18 বের বা োর কম ব�সীদের জ্বর সম্পদক্ক  েথ্

COVID-19 এর লক্র আদছ এমি নশশুদের েি্ নিদে নিদে্ণশিঠা নেওয়ঠা হদয়দছ। যনে আপিঠার 
মদি হয় নয আপিঠার সতিঠাি খমুব অসমুস্থ, েঠাহদল েঠার েঠাপমঠাত্রঠা যঠাই নহঠাে িঠা নেি েঠার ডঠাক্তঠাদরর 
সঠাদথ আপিঠার েথঠা বলঠা উনেে। আপনি যনে মদি েদরি নয েঠার উপসগ্ণগুদলঠা েরুনর নভনত্দে 
নেখঠা রিদয়ঠােি, েঠাহদল 911 িম্বদর েল েরুি অথবঠা আপিঠার নিেটবেতী ইমঠাদে্ণ নসি রুদম যঠাি।

ব�স োপমাত্া নিদে্ক রিা

0 – 3 মঠাস 100.4°F (38°C) বঠা নবনশ েঠার ডঠাক্তঠারদে নেঠাি েরুি অথবঠা অনবলদম্ব ইমঠাদে্ণ নসি 
রুদম যঠাি

3 মঠাস – 3 বছর 102.2°F (39°C) বঠা নবনশ আপিঠার সতিঠািদে নেখঠাদিঠার রিদয়ঠােি আদছ নেিঠা েঠা 
নেখঠার েি্ েঠার ডঠাক্তঠারদে নেঠাি েরুি

3 বছর – 18 বছর 2 নেদির নবনশ সময় ধদর 
100.4°F (38°C) বঠা েঠার নবনশ জ্বর

েঠার ডঠাক্তঠারদে েল েরুি। আপিঠার সতিঠাদির নিম্ননলনখে 
নেঠাি উপসগ্ণ আদছ নেিঠা েঠা েঠাদের েঠািঠাি:

 � নপদট ব্থঠা
 � বনম হওয়ঠা
 � ডঠায়নরয়ঠা
 � েমু সকুন়ি
 � নেঠাখ লঠাল হওয়ঠা
 � লঠাল বঠা েঠাটঠা নঠঠাঁট বঠা নেহ্ঠা
 � হঠাে বঠা পঠাদয়র নেঠালঠাভঠাব বঠা লঠালদেভঠাব
 � মঠাথঠাব্থঠা
 � ঘঠাদ়ি ব্থঠা বঠা নেঠালঠাভঠাব 

COVID-19 এর নচনকৎসা
COVID-19 এর জি্ নক নচনকৎসা পাও�া যা�? 

হ্ঠাঁ! COVID-19 এর েি্ নেনেৎসঠার অপশি লভ্ রদয়দছ যঠা উচ্চ-ঝমুঁ নেপূর্ণ ব্নক্তদেরদে আদরঠা 
অসমুস্থ হদয় প়িঠা নথদে রক্ঠা েরদে পঠাদর, যঠারঠা ইদেঠামদধ্ টিেঠা নিদয়দছি েঠারঠা সহ। আপনি 
অসমুস্থ নবঠাধ েরঠা শুরু েরঠার পদর যে েঠা়িঠােঠান়ি সম্ব নেওয়ঠা হদল নসগুদলঠা সবদেদয় ভঠাদলঠাভঠাদব 
েঠাে েদর। নেছমু নেনেৎসঠা NYC Health + Hospitals নথদে নবিঠামদূল্ পঠাওয়ঠা যঠায়, এমিনে 
আপিঠার নবমঠা িঠা থঠােদলও৷

নচনকৎসার অপরিগুদলা কী কী?

COVID-19 এর েি্ নয েমুই ধরদির নেনেৎসঠা লভ্ রদয়দছ নসগুদলঠা হদলঠা মমুদখর মঠাধ্দম গ্রহরীয় 
ওষমুধ ও মদিঠাদ্ঠািঠাল অ্ঠানটিবনড৷ মদিঠাদ্ঠািঠাল অ্ঠানটিবনডগুদলঠা সংরিমদরর নবরুদদ্ ল়িঠাই েরঠার 
েি্ আপিঠার নেদহর স্ঠাভঠানবে রিনেনরিয়ঠার অিমুেরর েদর। উভয় নেনেৎসঠার নক্দত্র, আপনি 
যে েঠা়িঠােঠান়ি শুরু েরদবি, এটি সঠাহঠায্ েরঠার সম্ঠাবিঠা েে নবনশ থঠােদব! আপিঠার ডঠাক্তঠার 
আপিঠার েি্ নেনেৎসঠার সদব্ণঠাত্ম নেঠাস্ণ সম্পদে্ণ  সমুপঠানরশ েরদে পঠাদরি।

আনম নকভাদব নচনকৎসার জি্ সাইি-আপ করদবা?

উচ্চ ঝমুঁ নেপূর্ণ ব্নক্তদের েি্ NYC Health + Hospitals নবিঠামদূল্ উভয় নেনেৎসঠা রিেঠাি 
েদর। এেেি নমনডদেল নপশঠােীবীর সঠাদথ েথঠা বলদে, 631-397-2273 িম্বদর Virtual 
ExpressCare-এ নেঠাি েরুি অথবঠা expresscare.nyc ওদয়বসঠাইদট যঠাি।
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ঘদর বদস পরীষিা সম্পন্ন করা সম্পদক্ক  পরামর্ক
 � ফটদটের ফম�াদোত্ীদণ্কর োনরখ ফচক করুি। নময়ঠাদেঠাত্ীর্ণ হদয় যঠাওয়ঠা নটস্ট অথবঠা ক্নেগ্রস্ 
বঠা নববর্ণ হদয় যঠাওয়ঠা নটদস্টর অংশগুদলঠা ব্বহঠার েরদবি িঠা।

 � বাদসির গাদ� থাকা নিদে্ক রিা পিুি। ধঠাপগুদলঠা সেে্ণ েঠার সঠাদথ এবং েঠানলেঠায় থঠােঠা 
রিমঠািমুসঠাদর অিমুসরর েরুি। অি্থঠায় আপিঠার পরীক্ঠার েলঠােল সঠিে িঠাও হদে পঠাদর।

 � আপনি শুরু করার জি্ তেনর হও�ার আদগ ফটটে নকট খুলদবি িা৷ আপনি নযখঠাদি পরীক্ঠা 
সম্পন্ন েরদছি নসই নটনবল বঠা অি্ঠাি্ পৃষ্েল েীবঠারমুমমুক্ত েদর নিি।

 � আপিার িমিুা সংগ্রহ করার আদগ, আপিার হাে সাবাি ও পানি নেদ� ্ুদ� নিি

 � ফটটে নকট বা এটির অংর পিুরা� ব্বহার করদবি িা

 � কাজ ফরদে আপিার হাে ্ুদ� নিি

আইদসাদলরি ও ফকা�াদরন্াইি সংক্ান্ত নিদে্ক নরকা
হঠালিঠাগঠােেৃে ও আদরঠা নবস্ঠানরে নিদে্ণশিঠার েি্, নযমি যনে আপিঠার উপসগ্ণ নেখঠা নেয় 
নেন্তু এখি পয্ণতি পরীক্ঠার েলঠােল িঠা নপদয় থঠাদেি নসদক্দত্র েী েররীয় েঠা েঠািদে আমঠাদের 
COVID-19 এর নেঠায়ঠাদরটিঠাইি ও আইদসঠাদলশি নবষয়ে নিদে্ণশিঠা টমু ল ব্বহঠার েরদে অিমুগ্রহ 
েদর bit.ly/covidguidancenyc ওদয়বসঠাইদট নভনেট েরুি অথবঠা নিদের QR নেঠাডটি 
স্ক্ঠাি েরুি। েদয়েটি সংনক্প্ রিদশ্নর উত্র নেওয়ঠার পর আপনি আপিঠার নিেস্ সমুনিনে্ণটি 
পনরনস্থনের উপর নভনত্ েদর স্েীয় নিদে্ণশিঠা পঠাদবি।

নেঠাদডর উপর আপিঠার নেঠাি ধদর রঠাখমুি এবং নলংেটি খমুলমুি। 

সংস্পদশ্ণ আসঠা ব্ঠানক্তদের এবং নরিয়েিদের নলংেটি নটক্সট েরুি। 

এছঠা়িঠাও 212-COVID19 (212-268-4319) িম্বদর NYC Test & Trace হটলঠাইদি নেঠাি েদর 
আপনি স্েীয় নিদে্ণশিঠা নপদে পঠাদরি।

এবং COVID-19 সংরিঠাতি সব হঠালিঠাগঠাে েথ্ আপিঠার েঠািঠা থঠােঠার নবষয়টি নিনচিে েরদে, 
অিমুগ্রহ েদর bit.ly/NYCTraceInfo ঠিেঠািঠায় নভনেট েরুি, নযখঠাদি আপনি নেঠায়ঠাদরটিঠাইি 
ও আইদসঠাদলশি নবষয়ে সঠাম্প্রনেে নিদে্ণশিঠা এবং স্েীয় নিদে্ণশিঠা টমু দলর এেটি নলংে পঠাদবি 
এবং নসইসঠাদথ নমনডদেল নেনেৎসঠা, পরীক্ঠা, আপিঠার নিদয়ঠাগেে্ণ ঠার েি্ এেটি নেঠি সংগ্রহ েরঠা 
এবং আদরঠা অদিে নেছমু সম্পদে্ণ  েথ্ খমুদঁে পঠাদবি।

যনে আপিার COVID-19 পরীষিার েলােল পনজটিভ আদস

যনে আপিঠার COVID-19 পরীক্ঠার েলঠােল পনেটিভ হয়, েঠাহদল আপিঠার টিেঠাগ্রহদরর অবস্থঠা 
নিনব্ণদশদষ আপিঠার নিম্ননলনখে নিদে্ণশিঠা অিমুসরর েরঠা উনেে।

 � 5 নেি পয্ণতি বঠান়িদে থঠাকুি এবং অি্দের নথদে েরূত্ব বেঠায় রঠাখমুি

 � যনে 5 নেি পর আপিঠার নেঠাদিঠা উপসগ্ণ িঠা থঠাদে অথবঠা আপিঠার উপসগ্ণগুদলঠা নসদর 
উঠদে থঠাদে েঠাহদল আপনি বঠান়ি নথদে নবর হদে পঠারদবি

 � আদরঠা 5 নেি পয্ণতি অি্দের েঠাছঠােঠানছ থঠােঠার সময় মঠাস্ক পনরধঠাি েরঠা অব্ঠাহে রঠাখমুি
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 � আপিঠার উপসগ্ণগুদলঠা শুরু হওয়ঠার পর অথবঠা যনে আপিঠার নেঠাদিঠা উপসগ্ণ িঠা থঠাদে েঠাহদল 
আপিঠার পরীক্ঠার পনেটিভ েলঠােল পঠাওয়ঠার নেি নথদে 10 নেি পূর্ণ হওয়ঠার আগ পয্ণতি 
ভ্রমর েরদবি িঠা

 � যনে আপিঠার জ্বর থঠাদে, েঠাহদল আপিঠার জ্বর নসদর িঠা উঠঠা পয্ণতি বঠান়িদে থঠাকুি এবং 
অি্দের সংস্পদশ্ণ যঠাওয়ঠা নথদে নবরে থঠাকুি

যনে আপনি COVID-19 এ আক্ান্ত ফকাদিা ব্নক্র সংস্পদর্ক এদস থাদকি

যনে আপিার COVID-19 এর টিকা হালিাগাে থাদক, অথ্কাৎ আপনি:

এেটি বমুস্টঠার শট গ্রহর েদরদছি

অথবা

গে 5 মঠাদসর মদধ্ েঠাইেঠার বঠা মডঠাি্ণঠা টিেঠার রিঠাথনমে নসনরে সম্পন্ন েদরদছি

অথবা

গে 2 মঠাদসর মদধ্ েিসি এন্ড েিসি টিেঠার রিঠাথনমে নসনরে সম্পন্ন েদরদছি

োহদল আপিার উনচে:

 � 10 নেি পয্ণতি অি্দের েঠাছঠােঠানছ থঠােঠার সময় মঠাস্ক পনরধঠাি েরুি

 � সম্ব হদল 5ম নেদি পরীক্ঠা েরঠাি

 � যনে আপিঠার উপসগ্ণ নেখঠা নেয়, েঠাহদল পরীক্ঠা েরঠাি, বঠান়িদে থঠাকুি এবং অি্দের 
সংস্পশ্ণ নথদে েদূর থঠাকুি এবং যথঠাযথ নিদে্ণশিঠা নমদি েলমুি

যনে আপিার COVID-19 এর টিকা হালিাগাে িা থাদক, অথ্কাৎ আপনি:

5 মঠাদসর নবনশ সময় আদগ েঠাইেঠার বঠা মডঠাি্ণঠা টিেঠার রিঠাথনমে নসনরে সম্পন্ন েদরদছি 
এবং বমুস্টঠার গ্রহর েদরিনি

অথবা

2 মঠাদসর নবনশ সময় আদগ েিসি এন্ড েিসি টিেঠার রিঠাথনমে নসনরে সম্পন্ন েদরদছি 
এবং বমুস্টঠার গ্রহর েদরিনি

অথবা

টিেঠা গ্রহর েদরিনি

োহদল আপিার উনচে:

 � 5 নেি পয্ণতি বঠান়িদে থঠাকুি এবং অি্দের েঠাছ নথদে েদূর থঠাকুি৷ েঠারপর আদরঠা 5 নেি 
পয্ণতি অি্দের েঠাছঠােঠানছ থঠােঠার সময় মঠাস্ক পনরধঠাি েরঠা অব্ঠাহে রঠাখমুি।

 � যনে আপনি নেঠায়ঠাদরটিঠাইদি থঠােদে িঠা পঠাদরি, েঠাহদল আপিঠাদে অবশ্ই পমুদরঠা 10 নেি 
পয্ণতি অি্দের েঠাছঠােঠানছ থঠােঠার সময় মঠাস্ক পনরধঠাি েরদে হদব

 � সম্ব হদল 5ম নেদি পরীক্ঠা েরঠাি

 � পমুদরঠা 10 নেি নেঠাদিঠা ভ্রমর েরদবি িঠা। যনে আপিঠাদে 6 – 10 নেদির সময় ভ্রমর েরদেই 
হয়, েঠাহদল পনরবহদি থঠােঠােঠালীি পমুদরঠা সমদয় ভঠাদলঠাভঠাদব নেট হওয়ঠা এেটি মঠাস্ক পদর 
থঠাকুি।

 � যনে আপিঠার উপসগ্ণ নেখঠা নেয়, েঠাহদল পরীক্ঠা েরঠাি, বঠান়িদে থঠাকুি এবং অি্দের 
সংস্পশ্ণ নথদে েদূর থঠাকুি এবং যথঠাযথ নিদে্ণশিঠা নমদি েলমুি
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আপিার এবং আপিার নপ্র�জিদের জি্ আরও 
সংস্থাি
আপিার নক NYC Test & Trace বা COVID-19 সম্পদক্ক  ফকাদিা প্রশ্ন আদে? 
212-COVID19 (212-268-4319) িবেদর ফোি করুি অথবা testandtrace.nyc বা 
bit.ly/NYCTraceInfo ওদ�বসাইট ফেখুি৷

 � COVID-19 এর টিকা জীবি বাঁচা�। আপনি যখি টিেঠা নিি, আপনি নিদেদে সমুরনক্ে 
রঠাখদে এবং আপিঠার েনমউনিটিদে নিরঠাপে রঠাখদে সহঠায়েঠা েদরি৷ আপিঠার যনে 
COVID-19 হদয় থঠাদে, েঠাহদলও টিেঠা নিওয়ঠা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি সংরিঠামে থঠােঠা অবস্থঠায় 
টিেঠােঠাি নেদন্দ্র অি্ ব্নক্তদের সংস্পদশ্ণ আসঠা এ়িঠাদিঠার েি্ সমুস্থ িঠা হওয়ঠা পয্ণতি আপিঠাদে 
অদপক্ঠা েরদে হদব এবং আপিঠার আলঠােঠা থঠােঠার নময়ঠাে পূরর েরদে হদব৷ নযঠাগ্েঠা লঠাদভর 
পদর সব নিউ ইয়ে্ণ বঠাসীর এেটি বমুস্টঠার নডঠাে নিয়ঠা উনেে, এবং নেছমু নিউ ইয়ে্ণ বঠাসী েৃেীয় 
বঠা েেমু থ্ণ নডঠাে পঠাওয়ঠার েদি্ও নযঠাগ্ হদে পঠাদরি। সবঠার েি্ বঠান়িদে টিেঠা নিওয়ঠার 
ব্বস্থঠা রদয়দছ৷ এেটি নেন্দ্র খমুদঁে নিদে বঠা বঠান়িদে টিেঠা নিয়ঠার েি্ সময়সূনে নিধ্ণঠারর 
েরদে nyc.gov/vaccinefinder ওদয়বসঠাইদট যঠাি বঠা 877-VAX-4NYC  
(877-829-4692) িম্বদর নেঠাি েরুি।

 � টিকা গ্রহদণর জি্ সদবেি েুটি: নিউ ইয়ে্ণ বঠাসীরঠা বমুস্টঠার শট সহ টিেঠার রিনেটি নডঠাদের 
েি্ েঠার ঘণ্ঠা পয্ণতি সদবেি ছমুটি নপদে পঠাদরি। এেেি েমতীদে এেটি এেে নডঠাদের 
টিেঠার েি্ নমঠাট েঠার ঘণ্ঠা অথবঠা েমুই নডঠাদের টিেঠার েি্ নমঠাট আট ঘণ্ঠা ছমুটির অিমুমনে 
নেওয়ঠা হয়। এই ছমুটি েম্ণেঠারীদের নিয়নমে নবেিহঠাদর রিেঠাি েরঠা হদয় থঠাদে, এবং অি্ 
নেঠাদিঠা ছমুটির নবপরীদে এই ছমুটি সমন্বয় েরঠা যঠাদব িঠা। যনে আপনি আপিঠার টিেঠা নথদে 
নেঠাদিঠা পঠাশ্্ণরিনেনরিয়ঠা অিমুভব েদর থঠাদেি, নসদক্দত্র আপনি সমুস্থ হওয়ঠার েি্ েমঠােৃে নযদেঠাদিঠা 
অসমুস্থেঠােনিে ছমুটি ব্বহঠার েরদে পঠাদরি।

 � যনে আপিার খাবাদরর প্রদ�াজি হ�, েঠাহদল অিমুগ্রহ েদর 212-COVID19 (212-268-4319) 
িম্বদর Test & Trace Corps-এর হটলঠাইদি নেঠাি েরুি৷ আপিঠার বঠান়িদে নিরঠাপদে আলঠােঠা 
থঠােদে বঠা নেঠায়ঠাদরটিঠাইদির েি্ সঠাহঠাদয্র রিদয়ঠােি হদল 5 েঠাপমুি এবং েঠারপর েরুনর খঠাবঠার 
নডনলভঠানরর েি্ 2 েঠাপমুি৷ 

 � COVID-এর কারদণ অসসু্থোজনিে েুটি: নযসব েমতী COVID-19 এ আরিঠাতি হদয়দছি অথবঠা 
COVID-19 এ আরিঠাতি েঠাদরঠা সংস্পদশ্ণ এদসদছি েঠারঠা অনভবঠাসিগে অবস্থঠা নিনব্ণদশদষ নসে 
নলভ নপদে পঠাদরি৷ নস্টদটর ও স্থঠািীয় আইি অিমুযঠায়ী েমতীরঠা নিদের বঠা পনরবঠাদরর নেঠাদিঠা 
সেদস্র যত্ন নিওয়ঠার েি্ ছমুটি নিদে পঠাদরি। যনে আপিঠার পরীক্ঠার েলঠােল পনেটিভ 
হওয়ঠার নবষয়টি নিনচিে েরদে আপিঠার নিদয়ঠাগেঠারীর নেঠাদিঠা ডকুদমদটির রিদয়ঠােি হয় েঠাহদল 
আপনি coronavirus.health.ny.gov/new-york-state-contact-tracing ওদয়বসঠাইদট 
নযদে পঠাদরি। যনে আপিঠার নেঠাদিঠা রিশ্ন থঠাদে বঠা েরমটি পূরর েরদে সঠাহঠাদয্র রিদয়ঠােি হয়, 
েঠাহদল 311 বঠা 855-491-2667 িম্বদর নেঠাি েরুি এবং “If you need a document 
for your employer” (যনে আপিঠার নিদয়ঠাগেঠারীর েি্ নেঠাদিঠা ডকুদমটি রিদয়ঠােি হয়)-এর 
েি্ 1 েঠাপমুি।

 � স্বাস্থ্ নবমা� অ্াদসিস প্রদ�াজি? 311 িম্বদর েল েরুি অথবঠা “CoveredNYC” নলদখ 
877877 িম্বদর নটক্সট েরুি। আপনি NYC CARE-এর েদি্ও নযঠাগ্ হদে পঠাদরি, এটি 
এমি এেটি েম্ণসূনে যঠা NYC Health + Hospitals-এর মঠাধ্দম অনভবঠাসিগে অবস্থঠা 
নিনব্ণদশদষ েম খরদে ও নবিঠামদূল্ পনরদষবঠার নিচিয়েঠা নেয়। েঠানলেঠাভমু নক্ত সম্পদে্ণ  আদরঠা 
েদথ্র েি্ 646-NYC-CARE (646-692-2273) িম্বদর নেঠাি েরুি৷
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 � আপিঠার আলঠােঠা থঠােঠার সময়েঠাল নশষ হওয়ঠার েদয়ে সপ্ঠাহ বঠা েদয়ে মঠাস পদরও যনে 
আপিঠার COVID-সংনলিটি লক্রগুদলঠা নথদে যঠায়, েঠাহদল nyc.gov/aftercare ঠিেঠািঠায় 
Take Care-এর AfterCare ওদ�বসাইট নেখমুি অথবঠা 212-COVID19 (212-268-4319) 
িম্বদর নেঠাি েরুি এবং 4 েঠাপমুি।

 � COVID-19 ফসন্াস্ক অব এদসিদলন্স: COVID-19 নথদে সমুস্থ হদয় উঠদছি এমি ব্নক্তদের েি্ 
NYC Health + Hospitals-এর েনমউনিটি নহলথ নসটিঠার রদয়দছ এবং নিউ ইয়ে্ণ বঠাসীদেরদে 
সমুস্থ রঠাখঠার েি্ এটি নবনভন্ন ধরদির নসবঠা রিেঠাি েরদছ৷ nyc.gov/aftercare ওদয়বসঠাইট 
নথদে আদরঠা েঠািমুি অথবঠা 212-COVID19 (212-268-4319) িম্বদর নেঠাি েরুি এবং 0 
েঠাপমুি।

 � িগে সহা�ো, জরুনর ভািা সহা�ো বা ইউটিনলটির ফপদমদন্র মদো অপনরহায্ক 
ফবনিনেদটর জি্, ACCESS HRA-নে 718-557-1399 িম্বদর নেঠাি েরুি (নসঠামবঠার-
শুরিবঠার 8am-5pm) অথবঠা access.nyc.gov ওদয়বসঠাইদট যঠাি।

 � উনবিগ্ন বা নবেণ্ণ ফবা্ করদেি? এেেি রিদেশিঠাল পরঠামশ্ণেঠােঠার সঠাদথ েথঠা বলদে 
888-NYC-WELL (888-692-9355) িম্বদর নেঠাি েরুি, WELL নলদখ 65173 িম্বদর 
নটক্সট েরুি বঠা অিলঠাইদি nyc.gov/nycwell ওদয়বসঠাইদট ে্ঠাট েরুি।

 � পানরবানরক সনহংসো নিদ� আপিার নক ফকাদিা উদবিগ আদে? এেেি রিনশনক্ে পরঠামশ্ণেঠােঠার 
সঠাদথ েথঠা বলঠার েি্ 800-621-HOPE (800-621-4673) িম্বদর নেঠাি েরুি, নযনি 
সংেদটর নবষদয় নগঠাপিীয় পরঠামশ্ণ ও নিরঠাপত্ঠা পনরেল্পিঠা নেদে পঠাদরি, এবং আপিঠার েি্ 
এেটি নগঠাপিীয়, নিরঠাপে স্থঠাদি থঠােঠার ব্বস্থঠা েরদে পঠাদরি।

 � COVID-19 সংক্ান্ত তবেদম্র নবেদ� নিউ ই�ক্ক  নসটি কনমরি অি নহউম্াি রাইটস 
COVID-19 ফরসপন্স টিদমর কাদে নরদপাট্ক  করুি। আবঠাসদি, েম্ণস্থদল বঠা নযদেঠাদিঠা পঠাবনলে 
নলেদস COVID-19 সংরিঠাতি েঠারদর হয়রঠানি বঠা দবষদম্র সম্মুখীি হদয়দছি এমি নয নেউ 
nyc.gov/StopCOVIDHate ওদয়বসঠাইদট এেটি অিলঠাইি েরম পূরর েদর বঠা  
212-416-0197 িম্বদর নেঠাি েদর নরদপঠাট্ণ  েরদে পঠাদরি।

 � 6 মাস ও োরদচদ� ফবনর ব�সী সব ব্নক্র জি্ ফু্-এর টিকা ফিও�ার পরামর্ক ফেও�া হ�। 
আপনি 311-এ নেঠাি েদর, nyc.gov/flu ওদয়বসঠাইদট নগদয়, অথবঠা “flu” নলদখ 877877 
িম্বদর নটক্সট েরঠার মঠাধ্দম ফ্মু -এর টিেঠাদেন্দ্রগুদলঠার অবস্থঠাি সম্পদে্ণ  েঠািদে পঠাদরি৷

 � COVID-19 সম্পদক্ক  আদরা েদথ্র জি্, nyc.gov/health/coronavirus ওদয়বসঠাইদট যঠাি৷

NYC-ফে সবার জি্ টিকা:
নিরাপে, নবিামূদল্, সহজ

আদরঠা েঠািদে testandtrace.nyc ওদয়বসঠাইদট 
যঠাি বঠা QR নেঠাডটি স্ক্ঠাি েরুি৷
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testandtrace.nyc

Vizitoni testandtrace.nyc ose skanoni kodin QR për 
ta gjetur këtë udhëzues përkujdesjeje në shqip.

 (QR) أو امسح رمز االستجابة الفورية testandtrace.nyc تفّضل بزيارة
لالطالع على دليل العناية هذا باللغة العربية.

浏览 testandtrace.nyc 或扫描二维码以查找简体中文版
本的“自我照护指南”。 

瀏覽 testandtrace.nyc 或掃描行動條碼以取得繁體中文
版本的「自我照護指南」。

Consultez le site testandtrace.nyc ou scannez 
le code QR pour trouver ce guide Take Care 
en français.

Vizite testandtrace.nyc oswa eskane kòd QR la pou 
w jwenn Gid Take Care sa an Kreyòl Ayisyen.

इस टेक केयर गाइड को हिंदी में प्ाप्त करने के लिए  
testandtrace.nyc पर जाएँ या QR कोड सककै न करें।

testandtrace.nyc를 방문하시거나 QR 코드를 스캔하여 
이 Take Care 가이드를 한국어로 보실 수 있습니다. 

Odwiedź stronę testandtrace.nyc lub zeskanuj plik 
kod QR, aby znaleźć ten poradnik w języku polskim.

Посетите сайт testandtrace.nyc или отсканируйте 
QR‑код, чтобы найти данное руководство 
с информацией о программе Take Care на русском.

Visite testandtrace.nyc o escanee el código QR 
para encontrar esta Guía para Cuidarse en español.

testandtrace.nyc پر جائيں، يا پھر اردو ميں اس ديکھ بھال کے گائيڈ 
کو کھوجنے کے ليے کيوآر کوڈ (QR code) کو اسکين کريں۔

Bengali 04/22


