কেরানাভাইরাস

েচ�ার কাউি� �া�� অিধদ�র

জানু
ন
COVID-19

ঘটনা জানুন, তথ� েশয়ার ক�ন, ভীত হেবন না

েযসব ব���েক COVID-19 এর জন� পরী�া করা হেয়েছ তােদর জন� িনেদ�শনা
�াতব�: এই িনেদ�িশকা অ�াি�বিড বা েসেরাল�জ পরী�ার জন� নয়।

পরী�ার ফলাফল

েয িচিকৎসক পরী�া করার জন� বেলেছন তার সােথ েযাগােযাগ ক�ন ।
আপনার ফলাফেলর জন� �া�� িবভােগে◌ েফান করেবন না।
সাধারণত পরী�ার 7 িদেনর মেধ� ফলাফল পাওয়া যায়, তেব পরী�ার সংখ�া এবং পরী�াগােরর
উপর িনভ�র কের অেনক সময় েদরী হেত পাের।

আপনার ফলাফেলর জন� অেপ�াকালীন
িনজ বািড়েত িনেজেক িব��� রাখুন।

সবার বসার �ােন �েবেশর সময় মা�
পিরধান ক�ন।

আপনার বািড়েত বসবাসকারী অন�েদরও
বাসায় অব�ান করা উিচত।

আপনার ল�ণ�েলা খারােপর িদেক েগেল
আপনার �া��েসবা �দানকারীেক েফান ক�ন।

আপিন অন�েদর সােথ বসবাস করেল,
এক�ট আলাদা কে� �-িব��� েহান এবং
স�ব হেল পৃথক বাথ�ম ব�বহার ক�ন।

আপিন অসু� হওয়ার দু'িদন আেগ েথেক
�� কের িনেজেক িব��� করা পয�
�
সমেয় েযসব ব��� 10 িমিনেটরও েবিশ সময়
ধের আপনার 6 ফুট দূরে�র মেধ� এেসেছন েসসব ব���র এক�ট তািলকা ৈতির ক�ন।

পরী�ায় আপনার কেরানা ধরা পড়েল কী
করেবন

পরী�া আপনার কেরানা ধরা না পড়েল কী
করেবন

14 িদেনর জন� বািড়েত স�িনেরােধ থাকার জন�
আপনার ঘিন� সং�েশ আসা
�
ব���েদরেক
অবিহত ক�ন।

আপিন আপনার জানা COVID-19 আ�া� কারও
সং�েশ িগেয়
�
থাকেল সং�েশ যাওয়ার
�
পর েথেক 14
িদেনর জন� স�িনেরােধ অব�াহত রাখুন।

আপনার ল�ণ�েলা খারােপর িদেক েযেত
থাকেল বা আপনার হাসপাতােল ভিত�র �েয়াজন
হেল অিবলে� আপনার �া��েসবা
�দানকারীেক অবিহত ক�ন।

আপিন COVID-19 আ�া� কারও সং�েশ িগেয়েছন
�
বেল জানা না থাকেল এবং ল�ণ না থাকেল আপনার
স�িনেরােধর অবসান ঘটােত পােরন।

আপিন েসের না ওঠা পয�
� বািড়েত �-িব���
থাকা অব�াহত রাখুন:

আপিন COVID-19 আ�া� কারও সং�েশ িগেয়েছন
�
বেল জানা না থাকেল এবং ল�ণ থাকেল, আপনার
অন� েকােনা েরাগ হেত পাের। আপনার ল�েণর েশষ
িদেনর পর 3 িদন পয�
� বািড়েত থাকুন।
আেরা তেথ�ে◌র জন� েদখুন:
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COVID-19- এর ঘিন� সং�শ স�িক�
�
ত িব�ি�
ধাপ 1: িনেচ তািরখ উে�খ ক�ন

ঘিন� সং�শ �
6 ফুটএর মেধ� কমপে�10

A. ল�ণ ��র তািরখ:

িমিনটঅব�ানকারী ব���গণ

B. ল�ণ ��র 2 িদন আেগর তািরখ:

C. �-িব���তা ��র তািরখ:

ধাপ 2: আপিন তািরখ B এবং তািরখ C এর মেধ� যােদর ঘিন� সং�েশ এেসেছন
�
তােদর এক�ট
তািলকা ৈতির ক�ন

আপিন কােদর ঘিন� সং�েশ এেসেছন?
�
আপিন িক েকােনা িচিকৎসেকর েচ�াের িগেয়েছন? আপিন িক কােজ িগেয়েছন?
সং�েশর� তািরখ

ব��� বা �াপনার নাম

েযাগােযােগর েফান ন�র

ধাপ 3: আপনার পরী�ার ফলাফল প�জ�টভ হেল যােদর ঘিন� সং�েশ এেসেছন
�
তােদরেক
েফান কের এসব করেত বলুন

সং�েশর� তািরখ েথেক 14 িদন বািড়েত অব�ান

কম�েল
�
অবিহত ক�ন অন�েদর সং�শ এিড়েয়
�
চলুন

গণ-পিরবহন ব�বহার

ল�েণর জন� তােদর �া�� পযেব�ণ
�

�র

কািশ

করেবন না

কখন িচিকৎসা পরামশ েনেবন
�
14 িদেনর মেধ� তারা �র, কািশ বা �াসক� েবাধ করেল:
• তারা ডা�ােরর েচ�ার বা জ�ির কে� যাওয়ার আেগ তােদরেক েফান কের সং�শ স�েক�
�
বলুন

• তােদর COVID-19 এর জন� পরী�া করা �েয়াজন আেছ িকনা তােদর �া��েসবা �দানকারী তা িনধারণ
�
করেবন
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