
ক োভিড-19  ন্ট্যোক্ট কেভ িং:   ত ক থোকুন-

ধোপ্পোবোভি কথক বোাঁ চুন

কন্ট্যাক্ট ট্রেস িং সক? কে প্রভিয়োয় ক ই   ল বযভিকের  োকথ কেোগোকেোগ  রো েোকের িোইরো পরীক্ষোয় ধনোত্ম ফলোফল এক কে, ক ই বযভি

 োর  োর  িংস্পকশক ভেকলন এবিং ক োথোয় ভগকয়ভেকলন, তোর পর ক ই   ল বযভিকের  োকথ কেোগোকেোগ  কর তোকেরক  ম্ভোবয  িংস্পশক আ ো

 ম্বকে  ত ক  রো। স্বোস্থ্য ভবিোগ দ্বোরো  ন্ট্যোক্ট কেভ িং  রো হকয় থোক এবিং তো  োহোেয  কর:

িোইরো েভিকয় পিো প্রভতহত  রো বো মন্থর  রো,

অনযকের  ম্ভোবয  িংস্পকশক আ ো  ম্বকে অবগত  রো,

পরীক্ষণ এবিং ভচভ ৎ ো  ম্বকে তথয িোগ  কর ভনন, এবিং

িোইরো  ম্বকে আরও কবোঝোর কচষ্টো  রুন এবিং ভ  রো কেকত পোকর তো বুঝুন

ক আমোর  োকথ কেোগোকেোগ  রকব?

 আভলকিংটন  োউভন্ট্ িন স্বোস্থ্য ভবিোকগর (এভ ভপএইচভড) এ িন প্রভতভনভধ

তোরো ভ ভিজ্ঞো ো  রকবন?

 লক্ষণ কেখো কেওয়ো শুরু হওয়োর পর আপভন কে   ল বযভির  িংস্পকশক ভেকলন তোর তোভল ো এবিং

কে ব িোয়গোয় আপভন 48 ঘণ্টোর মকধয ভগকয়কেন।

তোরো এই তথয ভনকয় ভ  রকবন?

 এভ ভপএইচভড ক বলমোত্র  োধোরন কক্ষত্রগুকলো প্র োশ  রকব কেখোকন  িংস্পকশক এক ভেল কেমন কেো োন,  মককক্ষকত্র, বো

বযভিগতিোকব ক োন র ম  িংস্পকশক আ কল।
 এভ ভপএইচভড কগোপনীয়তো আইকনর িনয  োর ফল ধনোত্ম এক কে তো ভচভিত  রকত পোরকব নো।

কন্ট্যাক্ট ট্রেস িং  িংক্রান্ত ধাপ্পাবাসি সকভাবব এসিবে যাববন

 আপনোর েভে  কেহ হয়, তোহকল কফোন  রোর বযভির তথয ভলকখ ভনন, কফোন ক কট ভেন এবিং এভ ভপএইচভড ক োভিড-19 হটলোইন

নম্বর 703-228-7999 এ কফোন  রুন। অপোকরটরক  ন্ট্যোক্ট কেভ িং েকলর ক োন  েক যর  োকে স্থ্োনোন্তর  রোর  থো বলুন।

 এভ ভপএইচভড এ  ন্ট্যোক্ট কেভ িং এর িনয ক োন র ম টো ো কেওয়োর বো ভফ এর ের োর ট্রনই!

মবন রাখববন: এস সিএইচসি আিনার  াবে ট্রযাগাবযাগ করার ট্রেবে অটল কারণ তারা আসললিংটবনর বাস ন্দাবের স্বাবযযর  ুরোর প্রোন করবত কাি

কবর চবলবে।আিনার  াবে ট্রযাগাবযাগ কবর ওঠা িযলন্ত একাসধক বার ট্র ান করা হবত িাবর/

প্রবোিনীে সলঙ্কগুবলা:

www.arlingtonva.us/covid-19 

https://health.arlingtonva.us/contact-tracing-faq-covid-19/ 

www.ftc.gov/coronavirus

ভাসিল সনোর অযাটসনল ট্রিনাবরল এর অস  এবিং ভাসিল সনো স্বাযয সবভাগ ট্রেবক

স্বাঙ্গীকৃত

তোরো ভ ভিজ্ঞো ো  রকবন নো?

 আপনোর  োমোভি  ুরক্ষো নম্বর, আভথক বো বযোকের খোতো  িংিোন্ত তথয, পো ওয়োডক , বো অনযোনয
বযভিগত তথয েোর ক োভিড-19 এর  োকথ ক োন  ম্প ক কনই।

 ক োন ধরকনর েভব বো ভিভডও এর িনয।
 টো োর িনয।

http://www.arlingtonva.us/covid-19
https://health.arlingtonva.us/contact-tracing-faq-covid-19/
http://www.ftc.gov/coronavirus

