
         লক্ষণ সমহূের অন্তরু্ভক ্ত েহে পাহর জ্বর (১০০.৪°F/৩৮°C অথবা ববশি), বা কাাঁপুশি, কাশি অথবা শ্বাসকষ্ট।                      অসুস্থোর মাত্রা োলকা লক্ষণ বথহক শুরু কহর 

গুরুত্বর অসুস্থো এবং মৃেুু। আক্রান্ত েওয়ার ২-১৪ শিহির মহযু লক্ষণ প্রকাি বপহে পাহর। সবার বকাশর্ভড-১৯ পরীক্ষা করার প্রহয়াজি িাই। ববিীরর্ভাগ বলাহকর োলকা 
অসুস্থো বিখা শিহব এবং বাশিহে র্ভাহলা েহে সক্ষম েহবি।* 

অিুািু লক্ষহণর জিু যাি: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

বকাশর্ভড-১৯ এর শবস্তার প্রশেহরাহয করণীয় 
বকাশর্ভড-১৯ একটি শ্বাস-প্রশ্বাসজশিে বরাগ যা বুশ্ত েহে বুশ্তহে ছিাহে পাহর। 

জিসাযারণহক োহির গৃে ও সম্প্রিাহয় বরাগ শবস্তার বরাহয শিহের শিহিকিিা সমূে বমহি চলার জিু উৎসাশেে করা যাহে। 
 

যশি আপশি অসুস্থ েি বা পরীক্ষার ফল... 

• বাশিহেই থাকুি। অিুািুহির সাহথ বযাগাহযাগ এশিহয় চলুি, বুশ্তগে শজশিসপত্র অিুািুহির সাহথ 

বিয়ার করহবিিা, এবং সম্ভব েহল আলািা ববডরুম ও বাথরুম বুবোর করহবি। 

• আপিার স্বাস্থু পযকহবক্ষহণ রাখিু। ডা্তাহরর সাহথ বযাগাহযাগ রাখুি। বকাশর্ভড-১৯ আক্রান্ত ববশিরর্ভাগ বরাগীর 

সামািু অসুস্থো থাহক এবং বমশডকুাল বসবা ছািা বাশিহে সুস্থু েহে সক্ষম। *  

― বমশডকুাল বসবা পাওয়ার আহগ কল করুি। 

― যশি আপিার শ্বাসকষ্ট, বহুক বুথা বা চাপ, অশস্থরো, অথবা িীলার্ভ ব াাঁট বা মখু বিখা বিয় অশবলহে 

শচশকৎসা শিি। কল করুি ৯-১-১। 

• অিুািু বলাহকর আহিপাহি থাকাকালীি মাস্ক             মুখ ও িাক বেহক শিি। 

• োাঁশচ-কাশির সময় টিসুু  বা োহের কিইু বুবোর করুি। 

• শকছুক্ষণ পরপর সাবাি অথবা গরম পাশি শিয়া ২০ বসহকন্ড যহর োে যহুবি। 

• ববশি বুবহৃে এবং স্পিী বস্তু প্রশেশিি পশরষ্কার ও জীবাণমুু্ত করহবি। 

• জ্বর ছািার (ওষুহযর সাোযু ছািাই) পর ২৪ ঘণ্টা এবং প্রথম লক্ষণ প্রকাি বা পরীক্ষার ফলাফল পশজটির্ভ 

পাওয়ার পর ১০ শিি অশেবাশেে িা েওয়া পযকন্ত ঘর বথহক ববর েহবিিা। 

• কাছাকাশছ আসা বুশ্তহির সেকক  করুি। লক্ষণ প্রকাি পাওয়ার বা পরীক্ষার ফলাফল পশজটির্ভ আসার 
৪৮ ঘণ্টা আহগ বথহক অসসু্থ থাকাকালীি সমহয় যারা আপিার ৬ ফুট িরূহত্বর মহযু ১৫ শমশিটর বা 
োর বচহয় ববিীক্ষণ শবগে ২৪ ঘণ্টায় শছহলি োহির সাহথ কথা বলিু। োহিরহক ১৪ শিি পযকন্ত 

বাশিহে থাকহে বলুি। 
 

 

অসসু্থ কারও সাহথ যশি আপিার ঘশিষ্ঠ বযাগাহযাগ েহয় থাহক... 

• অসসু্থ বুশ্তর সংস্পহিক আসার শিি েহে ১৪ শিি পযকন্ত বাশিহে থাকুি (শচশকৎসা পশরহষবা বিওয়া 
বুেীে)। অিুািুহির সাহথ বযাগাহযাগ এশিহয় চলিু যশিও বা আপশি সসু্থু ববায কহরি। বুশ্তগে 

শজশিসপত্র অিুািুহির সাহথ বিয়ার করহবিিা, এবং সম্ভব েহল আলািা ববডরুম ও বাথরুম বুবোর 

করহবি। 

• অসসু্থ বুশ্তর সাহথ কাছাকাশছ সম্পহকক  আসার পর ৫-৭ শিহির মহযু পরীক্ষা করাি।   

• অিুািু বলাহকর আহিপাহি থাকাকালীি মাস্ক পহি         মুখ ও িাক বেহক । 

• লক্ষণ প্রকাি পায় শকিা বখয়াল করুি। শিহি অন্তে িইুবার থাহমকাশমটার শিহয় িরীহরর োপমাত্রা মাপুি এবং 
জ্বর ও কাশি েয় শকিা লক্ষু রাখুি। 

• অিুািুহির সাহথ িরূত্ব বজায় রাখিু (কমপহক্ষ ৬ ফুট)। 

• োাঁশচ-কাশির সময় টিসুু  বা োহের কিইু বুবোর করুি। 

• শকছুক্ষণ পরপর সাবাি অথবা গরম পাশি শিয়া ২০ বসহকন্ড যহর োে যহুবি। 

• ববশি বুবহৃে এবং স্পিী বস্তু প্রশেশিি পশরষ্কার ও জীবাণমুু্ত করহবি। 

• আপশি যশি অসসু্থ েহয় পহিি, বাশিহে থাকুি, অিুহির বথহক িহূর থাকুি, এবং আপিার সংস্পহিক আসা 
বুশ্তহির জািাি বয আপশি অসসু্থ। “যশি আপশি অসুস্থ েি বা পশজটির্ভ েি” এর অযীি শিহিকিিা 
সমেূ বমহি চলুি। 

• কাছাকাশছ আসা বুশ্তহির সেকক  করুি। লক্ষণ প্রকাি পাওয়ার বা পরীক্ষার ফলাফল পশজটির্ভ আসার 
৪৮ ঘণ্টা আহগ বথহক অসসু্থ থাকাকালীি সমহয় যারা আপিার ৬ ফুট িরূহত্বর মহযু ১৫ শমশিট বা োর 

বচহয় ববিীক্ষণ শবগে ২৪ ঘণ্টায় শছহলি োহির সাহথ কথা বলিু। োহিরহক ১৪ শিি পযকন্ত বাশিহে 

থাকহে বলুি। 
 

 
* বহয়াহজুষ্ঠ প্রাপ্তবয়স্ক এবং বযহকাহিা বয়হসর বুশ্ত যাহির অিু গুরুত্বর অসুস্থো রহয়হছ োরা সম্ভবে বকাশর্ভড-১৯ এ মারাত্মক জটিলোয় বর্ভাগার উচ্চের ঝুাঁ শকহে 

রহয়হছি। দ্রুে শচশকৎসা শিি। 
 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 শকর্ভাহব আপিার সংস্পহিক আসা বুশ্তহির শচশিে করহবি এবং বকাশর্ভড-১৯ সম্পহকক  কথা বলহবি 

 
1.                       ,       সম           (                       ):  (   )   (     )   (     ) 

               
                :  (   )   (     )   (     ) 
                 ২     ৩                                      /সম            । 

2.  স                                                 ম      : (           ৪৮                            ম            ) 

____________________________   ____________________________   ____________________________     ____________________________  

3. স       স                     : (                                  স   ৪৮             স   স      সম              ৬       ম     ম   ১৫  ম                           ২৪      
     ) 

 

 ম             :             
      :             
                         :             
           :             

      স       স                    
      স       স                                স  ।           স                
ম    ম  স             ম         । 

স         ম     ম স : 

“   ।  ম       -১৯ (               স)        স   স  ।                         
     ম                                             ।               ম          স    
       ম       ।                         ম                  ম       :” 

• অসুস্থ বুশ্তর সংস্পহিক আসার শিি েহে ১৪ শিি পযকন্ত বাশিহে থাকুি (শচশকৎসা পশরহষবা বিওয়া 
বুেীে)। অিুািুহির সাহথ বযাগাহযাগ এশিহয় চলুি,বুশ্তগে শজশিসপত্র অিুািুহির সাহথ বিয়ার 
করহবিিা, এবং সম্ভব েহল আলািা ববডরুম ও বাথরুম বুবোর করহবি। 

• আপিার স্বাস্থু পযকহবক্ষহণ রাখিু। ডা্তাহরর সাহথ বযাগাহযাগ রাখুি। বকাশর্ভড-১৯ আক্রান্ত ববশিরর্ভাগ 
বরাগীর সামািু অসুস্থো থাহক এবং বমশডকুাল বসবা ছািা বাশিহে সুস্থু েহে সক্ষম।*  

― বমশডকুাল বসবা পাওয়ার আহগ কল করুি। 

― যশি আপিার শ্বাসকষ্ট, বুহক বুথা বা চাপ, অশস্থরো, অথবা িীলার্ভ ব াাঁট বা মুখ বিখা বিয় অশবলহে 
শচশকৎসা শিি। কল করুি ৯-১-১। 

― অসুস্থ বুশ্তর সাহথ কাছাকাশছ সম্পহকক  আসার পর ৫-৭ শিহির মহযু পরীক্ষা করাি। 

অিুািু বলাহকর আহিপাহি থাকাকালীি মাস্ক (অথবা একটি রুমাল বা স্কাফক  যাহে মুখ ও িাক বেহক 
থাহক) বুবোর করুি। 

• অিুািুহির সাহথ িরূত্ব বজায় রাখুি (কমপহক্ষ ৬ ফুট)। 

• োাঁশচ-কাশির সময় টিসুু বা োহের কিুই বুবোর করুি। 

• শকছুক্ষণ পরপর সাবাি অথবা গরম পাশি শিয়া ২০ বসহকন্ড যহর োে যুহবি।  

• ববশি বুবহৃে এবং স্পিী বস্তু প্রশেশিি পশরষ্কার ও জীবাণুম্ুত করহবি। 

• আপশি যশি অসুস্থ েহয় পহিি, বাশিহে থাকুি এবং অিুহির বথহক িহূর থাকুি। 

• আপশি যশি অসসু্থ েহয় পহিি অিুহির সেকক  করুি। লক্ষণ প্রকাি পাওয়ার বা পরীক্ষার ফলাফল পশজটির্ভ 
এহল ৪৮ ঘণ্টা আহগ বথহক অসুস্থ থাকাকালীি সমহয় যারা আপিার ৬ ফুট িূরহত্বর মহযু ১৫ শমশিট বা 
োর বচহয় ববিীক্ষণ ২৪      সম      শছহলি োহির সবার সাহথ কথা বলুি। োহিরহক ১৪ শিি 
বাশিহে থাকহে বলুি। আপশি যশি অসুস্থ েহয় যাি ডা্তার অথবা স্বাস্থুহসবা বপ্রার্ভাইডারহক কল করুি 
এবং জািাি বয আপশি বকাশর্ভড-১৯ আক্রান্ত কাহরা দ্বারা সংক্রমাশিে েহয়হছি এবং অসুস্থ।  

আপিার যশি বকাশর্ভড-১৯ এর লক্ষণ থাহক, আপিার অসুস্থোর সমহয় যারা আপিার ৬ ফুহটর মহযু ১৫ শমশিট বা োর বচহয় ববশি শবগে ২৪ ঘণ্টায় সময় যহর শছহলি োহির প্রহেুকহক 

জািাহিা গুরুত্বপূণক। শিহচর পদ্ধশেগুহলা আপিার সংস্পহিক আসা বুশ্তহির শচশিে করহে ও োহির সাহথ কথা বলহে সাোযু করহব। 
 

     

For more information visit 

www.arlingtonva.us 
Questions? Call 703.228.7999 


