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আপনার COVID-19 িন��ত হেল অথবা সে�হ হেল িক করা উিচত 
যিদ COVID-19 পরী�ায় আপনার ফলাফল প�জ�টভ আেস অথবা আপনার COVID-19 এ আ�া� কােরা সং�েশ � আসার পের অসু� হেয় 
পেড়ন তেব অেন�র কােছ COVID-19 এর িব�ার ব� করেত আপিন সহায়তা করেত পােরন। অনু�হ কের িনেচর িনেদ�শনা�িল অনুসরণ 
ক�ন। 

COVID-19 এর ল�ণসমহূ 

সাধারণ ল�ণসমূহ হেলা �র, কািশ এবং �াসক�। অন�ান� ল�ণসমূেহর মেধ� রেয়েছ ঠা�া লাগা, েপশী ব�থা, মাথা ব�থা, গলা ব�থা এবং 
�াদ বা গে�র অনুভূিত েলাপ পাওয়া।  

COVID-19 পরী�ায় প�জ�টভ ফলাফল এেসেছ এমন কােরার সং�েশ � এেস যিদ আপিন আেসন এবং এসকল ল�ণ থােক তাহেল আপিন 
COVID-19 এ আ�া� হেত পােরন। COVID-19 পরী�ার জন� আপনার �া�েসবা �দানকারীর সােথ েযাগােযাগ ক�ন।  

পাবিলক েহলথ সা�াতকাের অংশ�হণ ক�ন 

যিদ COVID-19 পরী�ায় আপনার ফলাফল প�জ�টভ আেস তাহেল পাবিলক েহলথ েথেক েকউ আপনার কােছ সাধারণত েফােন েযাগােযাগ 
করেবন। পরবত�েত কী করেত হেব এবং েকান ধরেনর সহায়তা েপেত পােরন তা বুঝেত একজন সা�াতকার �হণকারী আপনােক সহায়তা 
করেবন।  

সা�াতকার �হণকারী সা�িতক সমেয় আপনার সং�েশ � থাকা মানুষেদর নাম ও েযাগােযােগর �ঠকানা আপনার কােছ জানেত চাইেবন। 
এ তথ��েলা তারা জানেত চাইেবন যােত কের যারা সং�েশ � এেসেছন এমন মানুষেক এ িবষেয় অবিহত করেত পােরন। সা�াতকার 
�হণকারী আপনার ঘিন� জেনর কােছ আপনার নাম �কাশ করেবন না।  

িচিকৎসা েসবা েনওয়া ব�তীত বাসায় থাকুন 

আপনার িচিকৎসা েসবা েনওয়া ছাড়া বাসায় থাকা উিচত। কাজ, �ুল বা অন�ান� জায়গায় যােবন না। বাস, রাইড েশয়ািরং বা ট�া�� ব�বহার 
করা এিড়েয় চলুন। আপনার ব�ুবা�ব বা পিরবােরর সদস�েদরেক আপনার েকনাকাটা বা মিুদখানার �জিনসপ� সরবরােহর জন� বলুন।  

ডা�ােরর কােছ যাওয়ার পূেব � কল ক�ন 

আপিন COVID-19 এ আ�া� হেয়েছন বা আপিন COVID-19 আ�া� িকনা তার মূল�ায়ন চলেছ েস স�েক� আপনার �া��েসবা 
ে�াভাইডারেক বলুন। ভবেন �েবেশর পেূব � আপনার মখু কাপড় িদেয় েঢেক িনন। এই কাজ�িল অিফেস বা ওেয়�টং �েম থাকা 
মানুষেদরেক অসু� হওয়া েথেক িবরত রাখেত সহায়তা করেব। 

আপনার বাসায় অন� মানুষ এবং েপাষা �াণী েথেক িনেজেক দেূর রাখুন 

• েলাকজন: আপনােক যতটা স�ব এক�ট ঘের থাকেত হেব এবং আপনার বািড়র অন�ান� মানুষেদর েথেক দূের থাকেত হেব। 
• �াণীসমূহ: েপাষা �াণী এবং অন�ান� �াণীেদর সােথ েযাগােযাগ সীমাব� ক�ন। যিদ স�ব হয় তেব আপনার পিরবােরর অন� 

েকােনা সদস�েক তােদর য� িনেত িদন। আপনার যিদ অবশ�ই েকােনা �াণীর য� িনেত হয় তেব মুখ েঢেক রাখার কাপড় পের িনন 
এবং আপনার সােথ সং�েশ �র আেগ এবং পের আপনার হাত ধুেয় েফলুন। আেরা িব�ািরত তেথ�র জন� COVID-19 এবং �াণী 
েদখুন। 

আিম কতিদন িনেজেক আইেসােলট বা িনেজেক আলাদা কের রাখব? 

1. আপিন যিদ COVID-19 এ আ�াে�র িবষয়�ট িন��ত হেয় থােকন বা সে�হ কেরন এবং এর ল�ণ েদখা যায়, তেব আপিন 
আপনার বাসায় আলাদা থাকা ব� করেত পােরন যখন: 

o �র কমােনার ওষুধ ব�বহার না কের আপিন কমপে� 24 ঘ�া �রমু� রেয়েছন এবং 
o আপনার ল�ণসমূহ আেগর ত�লনায় কেম েগেছ এবং 
o আপনার ল�ণসমূহ �থম �কািশত হওয়ার পের কমপে� 10 িদন েকেট েগেছ। 

2. COVID-19 পরী�ায় যিদ আপনার ফলাফল প�জ�টভ আেস িক� েকােনা ল�ণ �কাশ পায়িন, তাহেল আপিন বািড়র 
আইেসােলশন ব� করেত পােরন যখন: 

o আপনার �থম COVID-19 পরী�ার প�জ�টভ আসার তািরখ েথেক কমপে� 10 িদন েকেট েগেছ, এবং 
o আপিন COVID-19 এ আ�া� হেয় অসু� হেয় পেরনিন 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#animals
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#animals
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


   

এই নিথ�ট অন� ফরম�ােট পাওয়ার অনুেরাধ জানােত 1-800-525-0127 ন�ের কল ক�ন। বিধর অথবা 
কােন কম �নেত পান এমন �াহকগণ অনু�হ কের 711 (Washington Relay) ন�ের কল ক�ন বা 
civil.rights@doh.wa.gov �ঠকানায় ইেমইল ক�ন।  
 

COVID-19 এর ছিড়েয় পড়া �িতেরাধ ক�ন 

• আপিন যখন মানুষ বা েপাষা �াণীর আেশপােশ থাকেবন এবং �া��েসবা ে�াভাইডােরর অিফেস �েবেশর পেূব � মুখ েঢেক রাখার 
কাপড় পের িনন। আপিন যিদ মুখ েঢেক রাখার কাপড় পিরধান না কেরন তেব আপনার পিরবােরর মানুষেদর সােথ একই কে� 
থাকা উিচত নয় অথবা যিদ তারা আপনার কে� �েবশ কের তাহেল তােদরেকও মুখ েঢেক রাখার কাপড় পিরধান করা উিচত। 

• আপনার হাত ঘনঘন পির�ার ক�ন। আপনার হাত সাবান এবং পািন িদেয় কমপে� 20 েসেক� ধের ধুেয় িনন। যিদ সাবান ও 
পািন পাওয়া না যায়, তাহেল কমপে� 60% অ�ালেকাহল রেয়েছ এমন হ�া� স�ািনটাইজার ব�বহার ক�ন। হাত না ধুেয় মখুম�ল 
�শ � করা েথেক িবরত থাকুন। 

• কািশ এবং হািঁচ েদওয়ার সময় মুখ েঢেক রাখুন। ব�ব�ত �টসু� দূের িনে�প ক�ন এবং আপনার হাত ধুেয় িনন। 
• কাউ�ার, েটিবেলর উপর, দরজার হাতল, বাথ�েমর িফ�চার, টয়েলট, েফান, কীেবাড�, ট�াবেলট এবং েটিবেলর আেশপােশর মত 

"অিতির� �শ � করেত হয়" এমন পৃ�তল পির�ার ক�ন। এক�ট ি�িনং ে� ব�বহার ক�ন বা মেুছ িনন এবং িনেদ�শাবলী 
অনুসরণ ক�ন। 

• আপনার বািড়র মানুষ বা েপাষা �াণীর সােথ িডস, পান করার �াস, কাপ, খাওয়ার পা�, েতায়ােল বা িবছানাসহ কােরা সােথ 
ব���গত �জিনস ভাগ কের ব�বহার করেবন না। 

আপনার ল�ণসমূহ পয �েব�ণ ক�ন 

আপনার ল�ণসমূহ খারাপ (যিদ আপনার �াস��ােসর সমস�া ইত�ািদ থােক) হেত থাকেল �তু েমিডেকল সহায়তা িনন। আপনার যিদ 
জ�ির িচিকৎসার �েয়াজন হয় ও 911 ন�ের কল করেত হয় তাহেল িডসপ�াচারেক বলুন েয আপিন COVID-19 এ আ�া� অথবা হেত 
পােরন। যিদ স�ব হয় তেব জ�ির িচিকৎসা েসবা আসার আেগ মুেখ কাপড় পিরধান ক�ন। 

আইেসােলশন এবং েকায়ােরি�েনর মেধ� পাথ �ক� কী? 

• যিদ আপনার মেধ� COVID-19 এর ল�ণসমূহ থােক বা পরী�ায় প�জ�টভ ফলাফল আেস, তখন যা কেরন তা হেলা 
আইেসােলশন। আইেসােলশেনর অথ � অস�ুতা ছড়ােত না েদওয়ার জন� ��ািবত সমেয়র জন� আপিন বাসায় থাকেবন এবং 
অেন�র কাছ েথেক (পিরবােরর সদস�সহ) দূের থাকেবন।  

• আপিন COVID-19 এ আ�া� হেল যা কেরন তা হেলা েকায়ােরি�ন।  েকায়ােরি�ন বলেত েবাঝায় েয আপিন সং�িমত হেল এবং 
সং�ামক হেল ��ািবত সমেয়র জন� আপিন বাসায় থাকেবন এবং অন�েদর েথেক দূের থাকেবন। পরবত�েত COVID-19 পরী�ায় 
আপনার ফলাফল প�জ�টভ হেল অথবা এর ল�ণসমহূ বৃ�� হেল েকায়ােরি�ন আইেসােলশেন পিরণত হয়। 

আপনার পিরবােরর সদস�, ঘিন� স�ী এবং পিরচয �াকারী এর জন� আেরা তথ� পাওয়া যােব।  

COVID-19 স�িক�ত আেরা তথ� এবং িরেসাস �সমূহ 
ওয়ািশংটেনর বত�মান COVID-19 পিরি�িত, গভন �র ইনিসিলর েঘাষণা, ল�ণসমহূ, কীভােব এ�ট ছড়ায় এবং কীভােব এবং কখন েলােকেদর 
পরী�া করােনা উিচত এ িবষয়�েলা স�েক� হালনাগাদ তথ� পান। আেরা তেথ�র জন� আমােদর �ায়শই �জ�ািসত ��াবিল েদখুন।  

COVID-19-এর ঝঁুিক জািত, বণ � বা জাতীয়তার সােথ স�িক�ত নয়। অপ�চার অস�ুতার সােথ লড়াই করেত সহায়তা করেব না। �জব এবং 
ভ�ল তথ� ছিড়েয় পড়া ব� রাখেত অন�েদর সােথ স�ঠক তথ� েশয়ার ক�ন। 

COVID-19 িবষয়ক �� রেয়েছ? আমােদর হটলাইন 1-800-525-0127 ন�ের কল ক�ন এবং # চাপনু। অনুবাদমূলক েসবার জন�, কল�টর 
উ�র েদওয়া হেল আপনার ভাষা�ট বলুন। হটলাইন েখালা থাকার সময়: েসামবার েথেক ��বার সকাল 6টা েথেক রাত 10টা এবং 
সা�ািহক ছ� �টর িদেন সকাল 8টা েথেক স��া 6টা। আপনার �া��, COVID-19 পরী�া বা পরী�ার ফলাফল িবষেয় �ে�র জন� আপনার 
�া��েসবা �দানকারীর সােথ েযাগােযাগ ক�ন। 

 

mailto:civil.rights@doh.wa.gov
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#what-are-symptoms
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
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