
ঘরে বরে পেীক্ষা েম্পন্ন কেষা েম্পরককে  পেষামরকে
 � টেরটেে টময়ষার�ষাত্ীর ক্েে তষারেখ টেক করুন। মেয়াদ�াত্তীর্ণ হদয় যাওয়া মেস্ট অথবা ক্ষতিগ্রস্ত বা তববর্ণ 

হদয় যাওয়া মেদস্টর অংশগুদ�া ব্যবহার করদবন না।
 � বষারসেে গষারয় থষাকষা রনর�কে রনষা পড়ুন। ধাপগুদ�া সিক্ণ িার সাদথ এবং িাত�কায় থাকা ক্রোনসুাদর 

অনসুরর করুন। যত� আপতন িা না কদরন, িাহদ� আপনার পরতীক্ষার ফ�াফ� সঠিক নাও হদি পাদর।
 � আপরন শুরু কেষাে জন্য ততরে হওয়ষাে আরগ টেটে রকে খুলরবন নষা৷ আপতন মযখাদন পরতীক্ষা সম্পন্ন 

করদেন মসই মেতব� বা অন্যান্য পৃষ্ঠি� জতীবারেুকু্ত কদর তনন।
 � আপনষাে নমনুষা েংগ্রহ কেষাে আরগ, আপনষাে হষাত েষাবষান ও পষারন র�রয় ধুরয় রনন।
 � টেটে রকে বষা এটিে অংর পনুেষায় ব্যবহষাে কেরবন নষা।
 � কষাজ টররে আপনষাে হষাত ধুরয় রনন।

আপনষাে পেীক্ষাে ফলষাফল পড়ষা
 � ঘরে বরে কেষা পেীক্ষা একজন স্ষাস্্যরেবষা প্র�ষানকষােীে কেষা পেীক্ষাে তুলনষায় কম েঠিক হরত 

পষারে। একারদর, তকেু মক্ষদরে, আপনার ফ�াফ� সম্পদক্ণ  তনতচিি হওয়ার জন্য আপনার আদরা একটি 
COVID-19 পরতীক্ষা করাদনার প্রদয়াজন হদি পাদর (এদক তনতচিিকরর পরতীক্ষা1 ব�া হয়)।

অরপক্ষা করুন
ঘরে বরে কেষা পেীক্ষাে ফলষাফল কী কে্ীয়

যত� আপনার পরতীক্ষার ফ�াফ� পরজটিভ হয় 10 র�রনে জন্য অন্যর�ে টথরক আলষা�ষা থষাকুন, আপনার 
স্াস্্যদসবা প্র�ানকারতীদক জানান ময আপনার পরতীক্ষার ফ�াফ� 
পতজটিভ এদসদে, এবং আপনার পতরবার ও ঘতনষ্ঠ সংস্পদশ্ণ 
আসা ব্যতক্তদ�রদক2 জানান ময আপনার পরতীক্ষার ফ�াফ� 
পতজটিভ এদসদে৷ প্রদয়াজন হদ� িাদ�রদকও অন্যদ�র মথদক 
পৃথক থাকদি হদব এবং পরতীক্ষা করাদি হদব৷

যত� আপনার পরতীক্ষার 
ফ�াফ� টনরগটিভ 
হয় এবং...

আপনার COVID-19 এর উপেগকেগুরলষা 
ট�খষা ট�য়3

10 র�রনে জন্য অন্যর�ে টথরক আলষা�ষা থষাকুন এবং একটি 
তনতচিিকরর পরতীক্ষা করান৷

আপনার মকাদনা উপেগকে টনই এবং 
আপতন সম্প্রতি COVID-19 এ 
আক্রান্ত মকাদনা ব্যতক্তর ঘরনষ্ঠ েংস্পররকে 
এরেরেন

যর� আপরন টিকষাে েব ট�ষাজ নষা রনরয় থষারকন: 10 ত�দনর 
জন্য অন্যদ�র মথদক আ�া�া থাকুন৷ আপতন সাি ত�দনর 
জন্য আ�া�া থাকদি পারদবন যর� আপতন COVID-19 এ 
আক্রান্ত মকাদনা ব্যতক্তর ঘতনষ্ট সংস্পদশ্ণ আসার কেপদক্ষ পাঁচ 
ত�ন পদর একটি তনতচিিকরর পরতীক্ষায় অথবা ঘদর বদস 
করা তবিিতীয় একটি পরতীক্ষায় মনদেটিভ ফ�াফ� পান৷ (যত� 
আপতন ঘদর বদস �ু’টি পরতীক্ষা কদরন, িাহদ� আপনার প্রথে 
পরতীক্ষাটি অবশ্যই আপনার সংস্পদশ্ণ আসার পাঁচ ত�ন পদর 
করদি হদব, এবং তবিিতীয় পরতীক্ষাটি অবশ্যই প্রথে পরতীক্ষার 
24 ঘণ্া পদর অথবা প্রস্তুিকারদকর তনদ�্ণ শনার উপর তভতত্ 
কদর আদরা পদর করদি হদব৷)

যর� আপরন টিকষাে েব ট�ষাজ রনরয় থষারকন4 অথবষা গত রতন 
মষারেে মরধ্য COVID-19 টথরক আরেষাগ্যলষাভ করে থষারকন:5 
িাহদ� মকাদনা প�দক্ষপ গ্রহদরর প্রদয়াজন মনই। যত� আপনার 
উপসে্ণ থাদক, িাহদ� আবার পরতীক্ষা করান৷

আপনার মকাদনা উপেগকে টনই এবং 
আপতন সম্প্রতি COVID-19 এ 
আক্রান্ত মকাদনা ব্যতক্তর ঘতনষ্ঠ সংস্পদশ্ণ 
যানতন

মকাদনা প�দক্ষপ গ্রহদরর প্রদয়াজন মনই৷

যত� আপতন অকষাযকেকে ফলষাফল পষান অথবষা পেীক্ষায় ত্রুটি 
ঘরেরে বরল ট�খরত পষান

• বাদসের োদয় থাকা তনদ�্ণশনা অনসুরর করুন
• যত� আপনার COVID-19-এে উপেগকেগুরলষা ট�খষা ট�য় 

অথবষা আপরন COVID-19 এ আক্ষান্ত টকষারনষা ব্যরতিে 
ঘরনষ্ট েংস্পররকে এরে থষারকন, িাহদ� আদরকবার পরতীক্ষা 
করান৷

1 একটি রনরচিতকে্ পেীক্ষা হদ�া একটি আরতবক পরতীক্ষা (মযেন PCR পরতীক্ষা) অথবা একটি অ্যাতটিদজন 
পরতীক্ষা যা মকাদনা স্াস্্যদসবা মকদ্রে, মযেন একজন ডাক্তাদরর অতফদস, ফাে্ণাতসদি, জরুতর মসবা তলিতনদক, অথবা 
COVID-19 পরতীক্ষার সাইদে সম্পন্ন করা হয়৷ মহাে মেস্ট তকে ত�দয় সংগ্রহ করা নেনুা ব্যবহার কদর সম্পন্ন করা 
�্যাবদরেতরর পরতীক্ষাদকও তনতচিিকরর পরতীক্ষা তহদসদব তবদবচনা করা যায়৷
2 ঘরনষ্ঠ েংস্পররকে আেষাে অথ্ণ হদ�া 24-ঘণ্া সেয়কাদ�র েদধ্য 10 তেতনে বা আদরা মবতশ সেদয়র জন্য 
COVID-19 এ আক্রান্ত মকাদনা ব্যতক্তর 6 ফুে �রূদবের েদধ্য অবস্ান করা। যত� আপনার উপেগকেগুরলষা ট�খষা 
ট�য়, িাহদ� ঘতনষ্ঠ সংস্পদশ্ণ আসা ব�দি আপনার উপসে্ণগুদ�া ম�খা ম�য়ার আদের �ইু ত�দনর েদধ্য সংস্পদশ্ণ 
আসাদক মবাঝাদব। যত� আপনার টকষারনষা উপেগকে ট�খষা নষা ট�য়, িাহদ� ঘতনষ্ঠ সংস্পদশ্ণ আসা ব�দি আপনার 
পরতীক্ষার ফ�াফ� পতজটিভ হওয়ার আদের �ইু ত�দনর েদধ্য সংস্পদশ্ণ আসাদক মবাঝাদব৷

3 COVID-19 এে উপেগকেগুরলষাে মরধ্য রদয়দে জ্বর, কাঁপুতন, কাতশ, শ্াসকষ্ট, শ্াস তনদি সেস্যা হওয়া, অবসা�, 
মপতশদি বা ম�দহ ব্যথা হওয়া, োথা ব্যথা, স্া� বা েদধের অনভূুতি হাতরদয় মফ�া, ে�া ব্যথা, নাক বধে হদয় 
যাওয়া, সত�্ণ , বতের ভাব, বতে হওয়া, ও ডায়তরয়া৷
4 টিকষাে েব ট�ষাজ টনয়ষাে অথ্ণ হদ�া আপতন কমপরক্ �ইু েপ্ষাহ আরগ:

• মকাদনা �ইু মডাদজর টিকার মযেন Pfizer-BioNTech বা Moderna টিকার তবিিতীয় মডাজ গ্রহর কদরদেন
• মকাদনা একক-মডাদজর টিকার মযেন Johnson & Johnson/Janssen টিকার একোরে মডাজ গ্রহর 

কদরদেন৷
5 COVID-19 তনর্ণদয়র পরতীক্ষায় পতজটিভ ফ�াফ� পাওয়ার পদর, COVID-19-এর উপসে্ণগুদ�া প্রথে ম�খা ম�য়ার 
িাতরখ মথদক অথবা, যত� আপনার মকাদনা উপসে্ণ ম�খা না ত�দয় থাদক, িাহদ� আপনার মরাে তনর্ণদয়র পরতীক্ষায় 
প্রথে পতজটিভ ফ�াফ� পাওয়ার িাতরখ মথদক টেরে উঠষাে পে রতন মষাে েময় তহসাব করা হয়৷

অন্যষান্য ভষােষাে জন্য 
এখষারন স্্যষান করুন

Bengali 12/21


