কািভড-19 এর িব ারেক ম র ক ন
আিলংটেন কািভড-19 এর পরী া উপল
ল ণ
দখুন

1

কািভড-19 এর সবেচেয় সাধারন ল ণ
হল

র >100.4F, কািশ,

াসক

বা

2

াস

থেম ফান
ক ন

িনেত সমস া।
অন ান ল ণ েলার মেধ ঠা া লাগা,
বার বার ঠা ার সােথ কাঁপুিন উঠা,
পিশেত ব াথা, মাথা য ণা, গলা ব াথা
বা নতু ন কের

াদ বা গ

না বুঝেত

পারা।
আপনার যিদ কান িবপেদর ল ণ থােক
যমন
চাপ,

াস িনেত সমস াম বুেক ব াথা বা
াি

বা উে িজত না হেত পারা বা

ঠাঁট বা মুখ নীলেচ হেয় গেল, 911
ফান ক ন।
কােরার যিদ এই ধরেণর ল ণ িবপেদর

আপনার যিদ কান িচিকৎসক বা কান
বীমা না থােক, এই নিথেত আমােদর
তািলকাভু

যেকােনা এক

ি িনেক

ফান ক ন।
িচিকৎসক বা ি িনক আপনার হেয়
অ াপেয় েম

করেব যােত আপিন

িগেয় বা অনলাইেন ি ন করােত পােরন।
অন েদর বাঁচােত, আেগ থেক ফান না
কের িচিকৎসেকর কােছ বা ি িনেক
যােবন না।

িসিডিস িন িলিখতেদর জন কািভড-19 এর পরী েণর পরাম িদেয়
া পিরেষবা কে র
থােক: হাসপাতােল ভিত থাকা রাগী; ল ণযু
কম ; ল ণযু দীঘ-কালীন পিরচযা কে বসবাসকারী বা এমন
একি ত এমন কান বসবাসেযাগ ি িত; কািভড-19 এর ল ণযু ব ি ;
বা জন া পযেব ণ এবং ত াবধােনর জন িচিকৎসকেদর ারা
অ ািধকার া এমন ল ণ িবহীন ব ি বগ।একািধক পরী াে ে
াকপরী ণ করােনা আব ক, একজন িচিকৎসেকর িনেদ এবং
অ াপেয় েম নওয়ার েয়াজন।

ি ন
করান

3
থােক িক

এক

পরী া করােনার

দরকার আেছ, িচিকৎসক বা ি িনক
আপনার জন এক

করেব বা আপনার এক
যাওয়ার িনেদ

পরী া

ে

আপিন যিদ িগেয় ি ন কিরেয় থােকন
এবং আপনার িচিকৎসক যিদ মেন
কেরন য আপনার পরী েণর েয়াজন

বয়স 65 বছেরর উে , গভবতী,

িহসােব সুসি ত হয়, তাহেল িচিকৎসক

তর শারীিরক অসু তা আেছ, 2য়
ধাপ চািলেয় যান।

কািভড-19 সং মেণর এর সবেথেক
ভােলা পরী া হল নাক বা মুখ থেক
নমুনা মুেছ নওয়া। আপনার া
পিরেষবা দানকারী এই নমুনা গগল ,
মা বা রি েরটস, গাউন এবং াভ
এর মেতা পােসানাল
ােটি ভ উপকরণ
(িপিপই) পিরধানরত অব ায় নেব। এই
মুেছ নওয়া নমুনা িসল কের পরী ার
জন বী নাগাের পা েয় দওয়া হেব।

দেবন।

আেছ, তাহেল তারা যিদ পরী ণ

ণীভু

বা ি িনক এক

নমুনা
িদন

নমুনা সং হ করেব,

অন থা আপনােক পরী া

ে

যাওয়ার

িনেদশ দেবন।

জানােনা হেব।
ফলাফেলর জন অেপ া করার সমেয়,
আপনার বািড়েত থেক অন েদর থেক
দূের থাকা

পূণ এবং যখন

সামািজক দূড় বজায় রাখা ক ন
মুেখর কভািরং পড়া উিচৎ।

আপনার যিদ কািভড-19 থােক, িনেজেক

িচিকৎসক মেন কেরন আপনার

এবং অন েদর সুরি ত রাখার জন এবং

কািভড-19 নই, তাহেল িচিকৎসেকর

আপনার সােথ স

পরামশ মেন চলুন।

েক আসা ব ি েদর

িচি ত করার জন আরও িনেদিশকা

www.arlingtonva.us/covid-19
কািভড-19 স ে
ে র জন , কািভড-19 হটলাইন 703-228-7999 এ ফান
ক ন, সকাল 7টা-স া 7টা কমিদবেস; িনবার সকাল 9টা-িবকাল 5টা
ফয়ারফ া

ফলাফল
পেয় যান

ফলাফল উপল হেল আপনােক

এক

আপিন যিদ িগেয় পরী া করান এবং

বিশরভাগ মানুষ যােদর কািভড-19 হেয়েছ তারা িনেজর
থেকই বািড়েত সু হেয় ওেঠন। আপনার যিদ কািভড-19
পরী ার ফল পিজ ভ আেস, বা পরী া করােনা হেয় থােক
এবং সন সব ীয় অসু তা রেয়েছ, বািড়েত থা ন এবং
অন েদর স েক আসা এিড়েয় চলুন; অন েদর আেশপােশ
থাকেল মুেখর আবরক পড়ুন; ঘন ঘন হাত ধুেয় িনন;
িনয়িমত তল জীবানুমু ক ন; এবং আপনার ঘিন স েক
আসা ব ি েদর আপনার অসু তা স ে অবগত ক ন।

5

অ াপেয় েম

সংেকত ছাড়াও দখা দয় মূলত যােদর
ডায়ােব স বা অন ান ঝুঁ িকর

4

আপনার যিদ অনলাইেন ি ন করা হেয়

কাউি

া

িবভাগ

ারা

া ীকৃ ত

দওয়া হেব।

আিলর্ ংটেন েকািভড-19 এর িনদািনক (ভাইরাল) পরী�ার েলােকশান
আিলর্ ংটন’এর িনে� �দত্ত �ানগেলােত েকািভড-19 এর িনদােনর পরী�া করােনা হয়। একিট িনদানমূলক পরী�ার মাধয্েম আপনার শরীের ভাইরােসর েকান অংশ
উপি�ত আেছ িকনা েদখার মাধয্েম বতর্মান সং�মণ ি�িত েবাঝা যায়। নাক, মুখ বা �াসনািলর িনেচর অংশ েথেক মুেছ েনওয়া নমুনা িদেয় এই পরী�া করা হয়।

�িত�ােনর নাম এবং িঠকানা

কমন ওেয়ল্থ েমিডকয্াল েস�ার
3535 S. Ball St., Ste. A
Arlington, VA 22202
ইেনাভা আেজর্� েকয়ার-নথর্ আিলর্ ংটন
4600 Lee Hwy
Arlington, VA 22207
আেজর্� েকয়ার েস�ার অফ আিলর্ ংটন
2439 N. Harrison St.
Arlington, VA 22207
েকািভড-19 �াইভ-� কােলকশান সাইট
(আিলর্ংটন কাউি�/েকােয়�)
1429 N. Quincy St.
Arlington, VA 22207
েকািভড-19 ওয়াক-আপ সাইট*
(আিলর্ংটন ি� ি�িনক আিলর্ংটন কাউি�

এবং ভািজর্ িনয়া �া�য্ িবভেগর সে�
অংশীদাির�)
আিলর্ ংটন িমল কিমউিনিট েস�ার
909 S. Dinwiddie St.
Arlington, VA 22204
ে���্ ফামর্ ািস
5101 Lee Hwy
Arlington, VA 22207

বীমা
ছাড়া
এপেয়�েম
েফান ন�র, ওেয়বসাইট, সময়
েরাগীেদর
ে�র
�হণ করা
�েয়াজন
হয়
পরী�েণর েলােকশান এবং ি�িনক
571-260-0069
www.commonwealthmc.net
েসাম-শ�: সকাল 9টা- িবেকল 4েট

হয্াঁ

571-492-3080
www.inova.org/locations/inovaহয্াঁ
urgent-care-north-arlington
েসাম-শ�: সকাল 8টা-রাত 8টা
571-210-3161
www.urgentcarearlingtonva.com
হয্াঁ
েসাম-শ�: সকাল 8টা-রাত 9টা
শিন/রিব: সকাল 8টা-স�য্া 6টা
েকবলমা� পরী�েণর েলােকশান

েকািভড19 এর
ি�ন

েকািভড19 এর
জনয্
পরী�া

খরচ
(বীমা �ারা কভার
হেত বা নাও হেত
পাের)

হয্াঁ

হয্াঁ

হয্াঁ

পিরদশর্ন: $150
পরী�া: $50

হয্াঁ

হয্াঁ

হয্াঁ

পরী�া: $50
মূলয্ায়ন: $200 (যিদ
দরকার হয়)

না

হয্াঁ

হয্াঁ

পিরদশর্ন: $150
পরী�া: $50

হয্াঁ

েকােয়� িবেলর বীম া
�দানকারী
(অবশয্ই �া�য্ বীম া
�দান করেত হেব)

health.arlingtonva.us/covid-19coronavirus-updates/covid-19testing
েসাম-শ�: সকাল 9টা-িবেকল 4েট

না

না

না
িক�
িচিকৎসেকর
িনেদর্ শ
আবশয্ক

703-912-0118
health.arlingtonva.us/covid-19coronavirus-updates/covid-19testing
েসাম-শ�: দুপর
ু 1টা-িবেকল 5টা

হয্াঁ

হয্াঁ

হয্াঁ

হয্াঁ

িবনামূেলয্

703-522-3412
www.prestonspharmacy.com
েসাম-বৃহ: সকাল 6টা–স�য্া 6টা

হয্াঁ

হয্াঁ

হয্াঁ

হয্াঁ

ফামর্ািসর িফ: $35

* েকািভড-19 ওয়াক-আপ কােলকশান সাইট আিলর্ংটন ি� ি�িনক �ারা বয্ব�ািপত হয়, যা 13 বছর এবং উে�র্ কম-উপাজর্ নকারী এবং অ-বীমাকৃ ত এবং কম-বীমাকৃ ত

আরিলংটেনর িনবাসীেদর জনয্ একিট �ানীয় েসফিট-েনট ি�িনক।

�ণীত তথয্ািদ আিলর্ংটন কাউি� পাবিলক েহল্থ িবভাগ �ারা জুলাই 10, 2020 হালনাগাদ করা।
অনু�হ কের �িতিট �িত�ােনর সােথ িনিদর্ � িববরণ সুিনি�ত কের িনন কারণ এিট সমেয়র সােথ পিরবতর্ ন হেত পাের।
07.10.20

