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আমি COVID-19 এর পরীক্া েমরস্য়মি। এর পর েী ঘেস্ে?

• ‘পরীক্ষায় পজিটিভ শনষাক্ত হওয়ষা’ ফর্মটি পূরণ করুন। 

• বেজশরভষাগ পরীক্ষার ফলষাফল 48 ঘণ্ষার রধ্যে চধল আধে। 

• এই তথযে আেধে আপনষার স্ষাস্যেধেেষা প্রদষানকষারী েষা বরজিধকল ফযেষাজেজলটি বথধক।

আপনার পরীক্ায় যমে টনস্েটিভ আস্ে:

• আপনষার তষারপরও COVID-19 প্রজতধরষাধ্ েতক্ম তষা অেলম্বন করষা উজচত বেরন রষাস্ক পরষা, েষারষাজিক 
দরূত্ব বরধন চলষা, আপনষার হষাত ব্ষায়ষা এেং অেুস্ বেষা্ করধল েষাজ়িধত থষাকষা।

• েজদ বকষানও কন্যেষাক্ট বরেেষার আপনষাধক েধলন বে আপজন COVID-19-এর েংস্পধশ্ম এধেজিধলন, তষাহধল 
আপনষার েষাজ়িধত েষা বহষাধেধল জনরষাপধদ পৃথক থষাকষা অেযেষাহত রষাখষা উজচৎ েতক্ণ নষা তষারষা আপনষাধক 
েধলন বে আপজন েষাইধর বেধত পষারধেন।

আপনার পরীক্ায় যমে পমিটিভ আস্ে:

• আপজন একিন কন্যেষাক্ট বরেেষাধরর কষাি বথধক একটি কল পষাধেন। েজদ জতজন বফষাধন আপনষার েষাধথ 
বেষাগষাধেষাগ করধত নষা পষাধরন তষাহধল জতজন আপনষার বখষাঁি খের জনধত আপনষার েষাজ়িধত আেধেন।

• জতজন বদখধেন আপজন বকরন আধিন এেং জেনষারধূলযে একটি বহষাধেল রুর েষা জেনষারধূলযে খষােষার 
বিজলভষাজর েহ জনরষাপধদ পৃথক থষাকষার িনযে আপনষার বকষানও েংস্ষাধনর প্রধয়ষািন আধি জকনষা তষা জতজন 
বদখধেন।

• জতজন আরও িষানধত চষাইধেন বে আপজন ভষাইরষােটি িজ়িধয় বদওয়ষার পে্মষাধয় থষাকষার েরয় কষাধরষা েষাধথ 
আপনষার ঘজনষ্ঠ েংস্পশ্ম জিল জকনষা। আপনষার উপেগ্ম বদখষা বদওয়ষার আধগর 2 জদধন েষাধদর েষাধথ 
আপনষার ঘজনষ্ঠ েংস্পশ্ম জিল তষাধদর নষার, বফষান নম্বর এেং ঠিকষানষাগুজলর একটি তষাজলকষা জনধয় প্রস্তুত 
থষাকুন (অথেষা েজদ আপনষার বকষানও উপেগ্ম নষা থষাধক, তষাহধল পরীক্ষা করষাধনষার 2 জদন আধগ)। 
আপজন বেই েরধয় বেখষাধন বেখষাধন জগধয়জিধলন তষা রধন রষাখষার বচষ্ষা করুন, কষারণ কন্যেষাক্ট বরেেষার 
এই তথযেটিও জিজ্ষােষা করধেন। 

• আপজন বকরন আধিন তষা বদখধত কন্যেষাক্ট বরেেষাররষা আপনষার বখষাঁি খের জনধত থষাকধেন। 

• আপজন জেনষারধূলযে একিন স্ষাস্যে বেেষা প্রদষানকষারীর েষাধথ কথষা েলষার িনযে 212-COVID19 নম্বধর কল 
করধত পষাধরন। িরুজর জচজকৎেষার প্রধয়ষািধন 911 নম্বধর কল করুন।

মনস্িস্ে, আপনার মরিয়িনস্ের এেং মনউ ইয়ে্ক  শহরস্ে মনরাপে রাখার িন্য রিথি পেস্ক্প 
গ্রহণ েরায় আপনাস্ে ধন্যোে । পরীক্া েরার পস্র আপমন আশা েরস্ত পাস্রন 
এিন মেিু পরেততী পেস্ক্প নীস্ে টেওয়া হ�।

আরও তস্থ্যর িন্য, testandtrace.nyc ওস্য়েোইস্ে যান অথো 212-COVID19 নম্বস্র ে� েরুন।
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