
     "কািভড ই)*াকশন িশট 

     আমােদর এই "রােগর সােথ লড়াইেয় সহায়তা ক্=ন 
     তািরখ: ২১ই িডেস.র,২০২০ 

!"#পূণ ' িদক: 
• মা/ প"ন ।  
•  আপনার বািড়েত গ্"েপর মেধ; থাকুন। 
• অন;েদর ?থেক ছয় ফুট দেূর থাকুন।. 
• আপিন অসুF হেল ঘেরই িবKLM হন। আপনার ডাOােরর সংQেশ ' থাকুন। 
•  যিদ আপিন ?কািভড এর সংQেশ ' আেসন, ?কায়ারািWেন থাকুন। 
• আপনার যিদ ভাইরাস থােক তেব আপিন এখনও অন;েক সংZািমত করেত 

পােরন। আপিন ভাল ?বাধ করেলও। 
•  আপিন একা নয়. সহায়তা আপনার জন; আেছ। 

আপিন অসু) হেল :  

!কািভেডর সবেচেয় সাধারণ ল]ণ!িল হ'লঃ  

• নাক িদেয় পািন পরা 
•  সিদ3েত নাক ব6 হেয় যাওয়া  
• 9র 
• কািশ 
• মাথা ব=াথা 
• >াি? 
•  শরীের বা !পিশেত ব=াথা 
• Aাদ এবং গ6 শEF হারােনা 
• গলা ব=াথা 
• বিম বিম ভাব 
• ডায়িরয়া 

িচিকত্সা যI !নওয়া ছাড়া বািড়েত থাকুন।!কািভড আMা? !বিশরভাগ !লােকর হালকা অসুPতা 
রেয়েছ। !বিশরভাগ !লাক িচিকৎসা !সবা ছাড়াই সুP হেয় ওেঠ।  

!"তর ল]ণ থাকেল ইমােজ'K^ িডপাট্'েমেW যান :  

• _াস িনেত সমস;া  
• বুেক ব;থা বা চাপ 



• নত̀ন িবaািb 
• জাগেত অ]মতা বা জাcত থাকেত অ]মতা 
• নীল রেঙর ?ঠাটঁ বা মুখ 

 
৯১১ ?ক কল ক"ন. অপােরটরেক জানান !য আপনার বা অন= ব=EFর !কািভড-১৯ থাকেত পাের। 
এই তািলকায় সমZ স[াব= \]তর ল^ণ অ?ভ̀3F নয়। উেbগজিনত !কান ল^ন থাকেল আপনার 
িচিকত্সা সরবরাহকারীেক কল ক]ন। 

ল]ণ!িল !"তর না হেল আপনার িচিকতস্কেক কল ক"ন। !ফান না কের !সখােন যােবন না। যিদ এeট 
জ]ির হয় তেব ৯১১ কল ক]ন। তােদর আপনার ল^ণ\িল বলুন। 

 আপনার যিদ fাইমারী !কয়ার !fাভাইডার না থােক (িপিসিপ): 

• ইির কাউিj AাP= িবভােগর ওেয়বসাইেট নত̀ন !রাগীেদর !নওয়া িপিসিপ\িলর একeট তািলকা 
রেয়েছঃ  
https://www2.erie.gov/health/sites/www2.erie.gov.health/files/uploads/pdfs/FQHCPrimar
yCareEC.pdf 

•  অন=ান= কাউjার\িলর জন=, আপনার Pানীয় AাP= িবভাগ বা িচিকত্সা সিমিত বা আপনার 
ই�ু=েরে�র সােথ !যাগােযাগ ক]ন। 

• !ভেটরােনর জন=, িভএ !ত কjা� ক্]ন: https://www.va.gov/health-
care/apply/application/introduction, বা কল ৮৭৭-২২২-৮৩৮৭. 

 িনেজর যj িনন. িব�াম, ভাল খাওয়া, উ� থাকুন এবং fচ̀র পিরমােণ পািন পান ক]ন। কাউjােরর ওষুধ 
স�েক3 আপনার ডাFােরর সােথ কথা বলুন।  

আপনার ল^ণ\িল িনরী^ণ ক]ন। আপনার যিদ \]তর ল^ণ !দখা !দয় তেব অিবলে� যI িনন। 

 আপনার ডাOােরর সংQেশ ' থাকুন। আপনার যI স�েক3 f� সহ AাP= িবভাগেক কল করেবন না।  

 আপিন যিদ অসু8 হন, বা ;কািভেডর জন? প@জAটভ পরীDা কেরেছন, আপনার িব@FG হওয়া 
উিচত: 

আপনার পরী^ার ১০ িদেনর পের বা উপসগ 3 �]র পের, আপনার পিরবােরর অন= সদস= এবং !পাষা fাণীেদর 
সােথ !যাগােযাগ এড়ােনা উিচত। আলাদা ঘের থাকুন।  আলাদা ঘের ঘুমান।  স[ব হেল, আলাদা বাথ]ম ব=বহার 
ক]ন। !তায়ােল বা বাসন\িলর মেতা ব=EFগত আইেটম\িল ভাগ করেবন না। �ুল বা কাজ সহ !কাথাও যােবন 
না। অন=েদর আেশপােশ যখন তখন একeট মা/ পেরন। 

 আপনার পিরবার এবং িনকট পিরিচিত\িলেক !কায়ািরিjন করেত বলুন (নীেচ !দখুন): 

 কমপে^ ২০ !সেকে�র জন= সাবান এবং চলমান জল িদেয় আপনার হাত ঘন ঘন ধুেয় িনন।  

fায়শই �শ 3কৃত প�ৃ\িল এবং অবেজ�\িলেক পিরlার এবং জীবাণুনািশত করা (উদাহরণA�প: !টিবল, 
!ডারনবস, লাইট সুইচ, হ=া�লস, !ড�, টয়েলট, কল, িসংক), অেন=র সােথ বাথ]ম !শয়ার করেল তাও অ?ভ̀3F 
ক]ন। 



 আপনার কািশ কাভার ক্]ন বা একeট eটসু= িদেয় হািঁচ িদন এবং এeট !ফেল িদন। eটসু= �শ 3 করার পের সাবান 
এবং চলমান জল িদেয় আপনার হাত ধুেয় !ফলুন। আপনার eটসু= না থাকেল কািশ বা হািঁচ আপনার কনুইেত 
িদন, আপনার হােত না  

যিদ আপনােক অবশ=ই িবE ¡তা !ছেড় !যেত হয়, একeট মা� পরেত হেব, অন=েদর !থেক৬ ফুট দেূর থাকুন, 
আপনার হাত ঘন ঘন ধুেয় িনন এবং সমZ �শ 3কৃত প�ৃ\িল পির¤ার ক]ন। 

এমনিক আপিন অসুF ?বাধ না করেলও আপিন অন;েদর কােছ ?কািভড ছিড়েয় িদেত পােরন। 
সবাইেক র^া ক]ন !যন তারা \]তর অসুP হেয় পড়েত পাের। 

 িবE ¡তার িবষেয় িসিডিস ?থেক তথ;mট এখােন:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-
are-sick/isolation.html 

আপিন যিদ অসু) না হন তেব 3কায়ারানটাইন করেত হয়:   

 !কািভড এ আMা?  !কানও ব=EFর সােথ আপনার !শষ !যাগােযােগর পের ১৪ িদন বািড়েত থাকুন। কােজ বা 
�ুেল যােবন না, এবং !ছাটখাট কাজ করেত বাইের যােবন না বা ব6ুেদর সােথ !দখা করেবন না। 

 9র (১০০.৪° ফােরনহাইট), কািশ, ªাসক« বা !কািভেডর অন=ান= ল^ণ\িলর জন= ?দখুন।  এর মেধ= যিদ 
!কানওeট ঘেট তেব আপনার িচিকত্সকেক অবিহত ক]ন। 

If possible, stay away from others in your home, যিদ স[ব হয় তেব আপনার বািড়র অন;েদর ?থেক 
দেূর থাকুন, িবেশষত এমন !লােকরা যােদর !বিশ ঝঁুিক রেয়েছ। 

!শষ এ¯েপাজােরর ৫ !থেক ৭ িদন পের একeট !কািভড ডায়াগনি±ক পরী^া !নওয়া িবেবচনা ক]ন।  

 !য সমZ !লাক িনরাপেদ িবE ¡ করেত বা !কায়ােরিjন করেত অ^ম তােদর িচিকত্সকেক, বা ইির কাউিjর 
বািস²ােদর কল করেত হেব, কল ক]ন,  (৭১৬) ৮৫৮-২৯২৯ ।  

যিদ আপনার 3কািভেডর জন< পরী>া করা হয়::  

•  আপনার ল^ণ\িল থাকেল, বািড়েত থাকুন। 
•  যিদ আপিন !কািভেড আMা?  কারও সং�েশ 3 আেসন তেব বািড়েত থাকুন। 
•  অন=থায়, একeট মা� প]ন, অেন=র !থেক ছয় ফুট থাকুন এবং আপনার বািড়র দেল থাকুন। 
• যিদ আপনার !কানও fিসিডওর এর  জন= পরী^া করা হয় এবং আপনার !কানও ল^ণ না 

থােক তেব আপনােক বািড়েত থাকার দরকার !নই। 



পরী^ার ফলাফল\িল এেল আপনার ডাFােরর সােথ আেলাচনা ক]ন।  

 আপনার যিদ পয ?া@ খাবার না থােক, বা আপনার 3হলথ্  ইEু<েরE, আইনী সহায়তা বা 
অন< 3কানও িকছH র Iেয়াজন রেয়েছ:  

 ইির কাউিj AাP= িবভােগর ওেয়বসাইেট কিমিনউeট সংPার একeট তািলকা রেয়েছ: 
https://www2.erie.gov/health/coronavirus 

 আপিন যিদ িবE ¡তা বা !কায়ােরিjেন থােকন এবং fাথিমক fেয়াজেন সহায়তার fেয়াজন হয় তেব ২-১-১ এ 
কল ক]ন (www.211wny.org) বা এির কাউিj !কািভড-১৯  ইনফরেমশন লাইন কল ক্]ন (৭১৬) ৮৫৮-
২৯২৯. 

 আপিন যিদ চান পরী,া িনেত চান বা 0েয়াজন: 

 আপনার ডাFার কল ক]ন।  

 ইির কাউিj AাP= িবভােগ ইির কাউিjেত সাইেটর একeট তািলকা রেয়েছ:  https://erie.gov/covidtestsites 

 িনউ ইয়ক3 !±েটর একeট তািলকা রেয়েছ: https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you 

যিদ	আপনার	পরীAাBট	"নিগBটভ	
হয়	...	
	
 এবং আপিন )কািভড এ আ.া/ ব012র  সােথ 

)যাগােযাগ কেরিছেলন:  
• আপনার এখনও )কািভড থাকেত পাের।. 
• )লাক?টেক )দখার পের ১৪ িদন বািড়েত 

থাকুন। 
 
 এবং আপনার লFণHিল রেয়েছ:  
 আপনার ডাFােরর সােথ কথা বলুন। আপনার 
ল^ণ\িল থাকা অবPায়, কাজ এবং �ুল !থেক দেূর 
থাকুন। অন=ান= পাবিলক Pান !থেক দেূর থাকুন। 
আেরকটা !কািভড !টে±র কথা িবেবচনা ক]ন। 
 
 এবং আপনার লFণHিল )নই:  
িনেজেক সব 3দা মত র^া ক]ন:  

•  আপনার বািড়র গ্]েপ থাকুন। 
•  অন=েদর !থেক ছয় ফুট দেূর থাকুন 
•  একeট মা� প]ন।  

 

যিদ	আপনার	পরীAাBট	পCজBটভ 
হয়	...	
একজন সরকারী কjা� !³সার আপনােক কল করেব।  
 
আপিন যােদর সােথ )যাগােযাগ কেরেছন তােদর 
জািনেয় িদন। তােদর )কায়ােরিLন করেত এবং 
তােদর ডা2ার কল করেত বলুন। তােদর বলুন এক?ট 
)কািভড পরীFা পাওয়ার িবষেয় িবেবচনা করেত।  
	
আপনার	ল'ণ)িল	থাকেল:		

বািড়েত থাকুন যতFন: 
•  আপিন ভাল )বাধ করেছন  
•  আপনার অসুR হেয় ১০ িদন )কেট )গেছ। 
•  আপনার একিদেনর জন0 Uর )নই। 
• আপিন ২৪ ঘLার মেধ0 Uেরর ঔষধ Zহণ 

কেরন িন। 
	আপনার	যিদ	লFণHিল	না	থােক:	

• পরীFার পের ১০ িদন বািড়েত থাকুন। 
 
 



!ভেটরানরা িভএ !ত !যাগােযাগ করেত পােরন : https://www.va.gov/coronavirus-veteran-frequently-asked-
questions/#covid-19-testing-at-va 

 আপিন যিদ আরও তথ< চান তেব আপনার ডাKার, কাউিM বা 3Nইটেক কল কOন: 

 ইির কাউিj AাP= িবভাগ !কািভড-১৯ তথ= লাইন: ৭১৬-৮৫৮-২৯২৯;  িবেদশী ভাষার অনুবাদ্ রেয়েছ (!খালা 
সকাল ৮টা-িবকাল ৮টা !সাম-�M এবং সকাল ৮টা-দুপুর ১২টা  শিন-রিব)।  

 এনওয়াইএসিডঅএইচ !কািভড-১৯ তথ= লাইন: ১-৮৮৮-৩৬৪-৩০৬৫; এনওয়াইএসিডঅএইচ !কািভড-১৯ 
ওেয়বসাইেট অনলাইেন একeট f� Eজ·াসা ক]ন। 

 3কািভড সPেক? Iায়শই RজSািসত IেTর উUর আপিন এখােন পােবন: 

ইির কাউিL \াR0 িবভাগ: https://www2.erie.gov/health/index.php?q=frequently-asked-
questions-and-answers-about-covid-19-coronavirus 

িনউ ইয়ক} )~ইট : https://coronavirus.health.ny.gov/home 

 )রাগ িনয়�ণ ও �িতেরােধর জন0 মািক}ন যু2রা� )ক�: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
nCoV/index.html 

 

The ILI/COVID Working Group of Western New York was formed in response to local variation in approach to the diagnosis and treatment of Influen-
za-Like-Illness and COVID-19 in the region. It is a collaborative effort of hospital systems, academic departments, independent practice associations, 
and insurers. The logos and signatures on this document represent the organizations’ support of this statement. 

Legal Notice and Disclaimer: Please note that the information contained in these resources does not establish a standard of care, nor does it consti-
tute legal or medical advice. These guidelines reflect the best available data at the time the information was prepared. The results of future studies 
may require revisions to the information in this guideline to reflect new data. This information is not int 22ended to replace individual provider clinical 
judgment in the care of their patients. Neither this workgroup, or any contributor to this effort, makes any representations or warranties, express 
or implied, with respect to the information provided herein or to its use. 
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Erie County Department of Health

Richard A. Carlson, Jr., MD 
Primary Care IPA
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Tyler Connine, MD 
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Tanvir Dara, MD 
WellNow Urgent Care

Kathleen Dyson, MD 
Community Pediatric Associates of WNY
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Medical Society of Erie County

John Fudyma, MD, MPH 
Latus Medical Care

Ken Garbarino, MD 
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UBMD

Ed Heidelberger, MD, PhD 
Bertrand Chaffee Hospital

Allana Krolikowski, MD 
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Jeffrey Lackner, PsyD 
UB Division of Behavioral Medicine
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Erie County Medical Center

Mike Merrill, MD, MS, MBA 
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Roswell Park Comprehensive Cancer Center
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Kaleida Health
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