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রনউ ইয়র্ত বােী বারিবি থাকুন: COVID-19 েম্পবর্ত  আপনাি এখন রর্ জানা উরিি  
 
নিউ ইয়র্ক  নিটিতে এখি নিসৃ্তে COVID-19 (র্তরোিোভোইরোি ররোগ 2019) এর িোমোনির্ িংক্রমণ ঘতে চতেতে। COVID-19 এর্টি শ্বোিযন্ত্র িংক্রোন্ত 

অিুস্থেো (যো শ্বোি রিওয়োতর্ প্রভোনিে র্তর) যো এর্টি িেুি র্তরোিোভোইরোতির ফতে হয়। উপিগকগুনের পনরির অিুগ্র, রযমি গেো িযথো, রথতর্ েীব্র, রযমি 

নিউতমোনিয়ো, অিনি হতে পোতর। রিনির ভোগ মোিুতের েোতের উপিতগকর িিয নচনর্ৎিোর প্রতয়োিি হতি িো। এর্িোতথ আমরো এর েনিতয় পরো প্রনেতরোি র্রতে 

পোনর এিং যোতের প্রচন্ড অিুস্থ হতয় পরোর উচ্চের ঝুুঁ নর্ আতে এিং আমোতের স্বোস্থয পনরতেিো র্মীতের অিুস্থ হতয় পরো রথতর্ িুরনিে র্রতে পোনর।  

 
োমারজর্ েংক্রমণ র্থাটিি অথত COVID-19 রনউ ইয়র্ত  যেবট ছিাবে এবং আমাবদি এমনভাবব প্ররিরক্রয়া বযক্ত র্িা উরিি যেন আমিা 

েবাই িাি েংস্পবশত এবেরছ। যনে আপনি অিুস্থ হতয় থোতর্ি েোহতে িোনিতে থোকুি। এই িমতয় ির্ে নিউ ইয়র্ক িোিীর উনচে িোিিোতি েোতের স্বোস্থয 

পিক তিিণ র্রো। স্বোস্থয পনরতেিো খুুঁিুি শুিু যনে আপনি অেযন্ত অিুস্থ হি। আমোতের নিনিে র্রো উনচে রয িি মোিুতের অিুস্থেো রতয়তে েোরো হোিপোেোতে 

িো ইতেনিভ রর্য়োতর থোর্তে পোরতিি যনে েোতের েো থোর্তে হয়। এমি নর্ আপনি যনে অিুস্থ িোও হি, যে পোতরি িোনিতে থোকুি: িোনি রথতর্ র্োি 

র্রুি, িোনি রথতর্ পিোতিোিো র্রুি এিং ির্ে অপ্রতয়োিিীয় আেোি-প্রেোি এিং ইতভে এনিতয় চেুি।  

 
COVID-19 রর্ভাবব ছিায়? 

• ভোইরোিটি এমি মোিুতের মতিয েিোতে পোতর যোরো এর্িি িংক্রনমে িযনির নির্ে িংস্পতিক রতয়তেি (আিুমোনির্ 6 নফতের মতিয) যখি রিই 

মোিুেটি র্োতিি িো হোুঁ তচি। 

• ভোইরোিটি এমি মোিুতের মতিয েিোতে যোতের িোতথ ভ্রমতণর অথিো আতরর্টি ইনেিোচর্ রর্তির রর্োি িম্পর্ক  রিই। 

• COVID-19 র্েিি পৃষ্ঠেতের উপর রিুঁতচ থোতর্ েো নিতয় বিজ্ঞোনির্তের মতিয মেোনির্য আতে, নর্ন্তু এটি এমি পৃষ্ঠেতের উপর রিুঁতচ থোতর্ 

যো মোিুে ঘিঘি স্পিক র্তরি। ভোইরোিটি েোরপর েিোতে পোতর যনে রর্উ েোতের রচোখ, িোর্ িো মুখ িো রিোয়ো হোতে স্পিক র্তরি। 

• গণ স্বোস্থয আনির্োনরর্রো এখতিো এই ভোইরোিটি িম্পতর্ক  িোিতেি যো COVID-19 এর র্োরণ, নর্ন্তু নিশ্বোি র্রো হয় যোরো উপিতগকর অনভজ্ঞেো 

র্রতেি (র্োনি এিং হোুঁ নচ) অিযতের মতিয এই ভোইরোি িংক্রমণ র্রোর িম্ভোিিো েোতেরই িি রচতয় রিনি। 

 
COVID-19 এি ঝুুঁ রর্ র্াবদি েব যিবয় যবরশ? 

• রয িি মোিুেরো গুরুের অিুস্থেোর ঝুুঁ নর্তে রতয়তেি েোরো হতেি যোরো 50 িের িয়তির রিনি িয়স্ক িো যোতের অিযোিয স্বোতস্থর িমিযো রতয়তে, যোর 

অন্তভুক ি েীঘকস্থোয়ী ফুিফুতির ররোগ, হৃেতরোগ, ডোয়োতিটিি, র্যোিোর, অথিো দূিকে ররোগ প্রনেতরোি িযিস্থো।  

• যোরো এমি র্োতরো িোতথ নিয়নমে নির্ে িংস্পতিক রতয়তেি যোর COVID-19 আতে িো হতে পোতর, েোতেরও ঝুুঁ নর্ রিনি। এর মতিয রতয়তে যোরো 

এর্ই গৃতহ িোি র্তরি, রর্য়োরতের্োর যোরো গৃতহ র্োি র্তরি অথিো রযৌি িঙ্গীরো। 

 
COVID-19 এি উপের্ত রর্? 

• িোিোরণে রয উপিগকগুনে িোিোতিো হতয়তে েোর মতিয রতয়তে: 

o জ্বর (100.4 নডগ্রী F িো 38 নডগ্রীর C এর রিনি েোপমোত্রো)  

o র্োনি 

o শ্বোির্ষ্ট (নিশ্বোি নিতে অিুনিিো হওয়ো) 

o গেো িযথো 

• আপিোর যনে এই উপিগকগুনের রর্োিটি থোতর্, এিং রিগুনে যনে রর্োি আতগ রথতর্ থোর্ো স্বোতস্থযর িমিযো রযমি হোুঁ পোনি িো এনিতিমোর র্োরতণ িো 

হয়, েোহতে আপিোর COVID-19 হতয় থোর্তে পোতর এিং আপিোতর্ অিিযই িোনিতে থোর্তে হতি। 
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COVID-19 এি জনয র্াি পিীক্ষা র্িাবনা উরিি? 

• পরীিণ শুিু রিই িি মোিুতের রিতত্র িযিহোর র্রো উনচে যোতের হোিপোেোতে ভনেক  র্রো প্রতয়োিি নিউতমোনিয়োর মে গুরুের অিুস্থেোর র্োরতণ। এতে 

স্বোস্থয পনরতেিো র্মীরো িুরনিে থোতর্ি এিং হয়ে নচনর্ৎিোর নির্ল্পগুনে প্রভোনিে হতে পোতর। 

• এই িমতয়, আপিোর যনে উপিগক থোতর্, িতর নিি রয আপিোর COVID-19 হতয়তে। পরীিোর ফে ইনেিোচর্ হতে েো নচনর্ৎির্ আপিোতর্ যো িেতিি 

েো পনরিেক ি র্রতি িো। িি রচতয় ভোতেো পেতিপ হতি িোনিতে থোর্ো।  

• আপনি যনে রর্িে অল্প অিুস্থ হি, আপনি আতরর্িি নিউ ইয়র্ক িোিীর প্রোণ িোুঁ চোতে পোরতিি িোনিতে রথতর্ যোতে নিনিে র্রো যোয় রয স্বোস্থয পনরতেিোর 

িংস্থোিগুনে েোতের র্োতে রপৌুঁেতে পোতর যোতের েো িি রচতয় রিনি প্রতয়োিি। বারিবি যথবর্ অনযবদি েত্ন রনন। 

 
আমাি রর্ র্িা উরিি েরদ আরম অেুি হবয় পরি এবং COVID-19 এি উপের্ত প্রদশতন র্রি? 

• আপনাি েরদ অল্প যথবর্ মধ্যম মাত্রাি উপের্ত থাবর্ িাহবি বারিবি থাকুন। আপনাি রিরর্ৎো পরিিেত া যখাুঁ জা উরিি নয় এবং পিীক্ষা 

র্িাবনাি যিষ্টা র্িা উরিি নয়। িোনিতে রথতর্ আপনি অিযতের মতিয িংক্রমণ হওয়োর িম্ভোব্বিো র্মোতে পোতরি, যোর মতিয আতে স্বোস্থয পনরতেিো 

র্মী যোতের আতরো গুরুেরভোতি অিুস্থতের নচনর্ৎিোর িিয প্রতয়োিি।  

• আপিোর িয়ি যনে 50 িেতরর রিনি হয় অথিো যনে েীঘকস্থোয়ী িমিযো থোতর্, আপিোর নচনর্ৎিতর্র পরোমিক নিি। ত্রো হয়ে আতরো নির্েভোতি আপিোতর্ 

পযকতিিণ র্রতে চোইতে পোতরি। 

• আপিোর উপিগকগুনে যনে চতে িো যোয় িো আতরো খোরোপ হয় নেি রথতর্ চোর নেি পর, আপিোর নচনর্ৎিতর্র পরোমিক নিি।  

• িোনিতে থোকুি অন্তে িোে নেতির িিয আপিোর উপিগক শুরু হওয়োর পর। নিনিে র্রুি রয আপনি জ্বর-মুি রথতর্তেি নেি নেতির িিয জ্বর 

র্মোতিোর ওেুি েোিো রযমি েোইতেিে এিং আইিুতপ্রোতফতির িযিহোর েোিো। এেোিোও, নিনিে র্রুি রয আপিোর র্োনি এিং গেো িযোথো রিতর উতেতে 

আপিোর বেিনিি িূচীতে রফরোর আতগ। আপিোর যনে র্খতিো জ্বর িো হতয় থোতর্, অন্তে নেি নেি িোনিতে থোকুি আপিোর উপিগকগুনে ভোতেো হতয় 

উেতে শুরু হতয় ওেোর পর রথতর্। 

• আপনি যনে নচনর্ৎিতর্র িোতথ রেখো র্রোর িিয িোইতর যোি, এর্টি রফি মোস্ক পিুি যনে েো উপেভয থোতর্, এর্টি িযনিগে গোনি নিি, নপেতির 

আিতি িিুি এিং র্োুঁ চ িোনিতয় নেি।  

• আপিোর যনে আতরো গুরুের উপিগক থোতর্, রযমি শ্বোি রিওয়োর র্ষ্ট এিং খুি রিনি জ্বর, এর্টি িঙ্কের্োেীি নিভোতগ যোি। আপিোর যনে এিুনি িোহোতযযর 

প্রতয়োিি হয় েোহএে 911-এ র্ে র্রুি।  

 
আমাি রর্ র্িা উরিি েরদ আরম বারিবি অেুি হবয় পরি? ধ্বি রনন যে আপনাি COVID-19 হবয়বছ! 

• িোনি রেতি রিতরোতিি িো নচনর্ৎিোগে পনরতেিোর িিয িো অিয রর্োি অপনরহোযক প্রতয়োিতির িিয রযমি মুনের নিনিেপত্র রর্িোর িিয।  

• সু্কতে িো র্োতি যোতিি িো।  

• গণ পনরিহণ িযিহোর র্রতিি িো। রিয়োতর িো েযোনিতে যোতিি িো। 

• িোনির অিযোিযতের রথতর্ নিতিতর্ পৃথর্ র্রুি, যেেো িম্ভি। এর্টি নভন্ন ঘতর থোকুি। উপেভয থোর্তে এর্টি পৃথর্ িোথরুম িযিহোর র্রুি। আপনি যনে 

এর্টি িোথরুম রিয়োর র্তরি, েোহতে প্রনেিোর িযিহোতরর পতর ঘিঘি রয পৃষ্ঠেে স্পিক র্রো হয় েো িীিোণুমুি র্রুি। 

• উপেভয থোর্তে এর্টি রফি মোস্ক িযিহোর র্রুি যখি অিযতের িোতথ রর্োি এেোর্োয় আপিোর থোর্োর প্রতয়োিি হতি। 

• িোিোি এিং গরম িে নেতয় অন্তে 20 রির্তন্ডর িিয প্রোয়িই হোে রিোতিি। 

• এর্টি টিিুয িো িোমোর হোেো নেতয় আপিোর মুখ ঢোকুি র্োিো িো হোুঁ চোর িময়। আপিোর হোুঁ নচ িো র্োনি ঢোর্োর িিয আপিোর হোে িযিহোর র্রতিি িো। 

টিিুযগুনে অনিেতে রফতে নেি এিং েোরপর আপিোর হোে িুতয় নিি।  

• রয িি পৃষ্ঠেে প্রোয়িই স্পিক র্রো হয় েো পনরষ্কোর র্রুি রযমি র্োউেোর, েরিোর হোেে, িোথরুতম েোগোতিো নিনিেপত্র এিং রফোি। প্রনেিোর িযিহোতরর 

পতর রিগুনে পনরষ্কোর র্রুি অথিো অন্তে নেতি এর্িোর পনরষ্কোর র্রুি। এর্টি গোহক স্থ পনরষ্কোর র্রোর রে িো ওয়োইপ িযিহোর র্রুি। 

• িযনিগে গোহক স্থ িস্তু রযমি গ্লোি, র্োপ, খোওয়োর িোিি এিং রেোয়োতে রিয়োর র্রতিি িো। 

• অনেনথতের আপিোর িোনিতে আিতে রেতিি িো।  

 
 

COVID-19 আবছ ববি আমাবর্ রনরিি র্িা হবয়রছি অথবা আপরম অেুি রছিাম এবং হয়ি আমাি COVID-19 আবছ। আমাবর্ র্িরদন 



 

পরিরিরিি পরিবিত ন যেভাবব ঘটবব, যেই অনুোয়ী রনউ ইয়র্ত  রেটি স্বািয দপ্তি িাি েুপারিশগুরি পরিবিত ন র্িবি পাবি।     
 3.15.20 Bengali   

বারিবি থার্বি হবব?  

• যনে আপিোর COVID-19 হতয় থোতর্ িো হয়, িোনিতে থোকুি িোে নেতির িিয আপিোর উপিগক শুরু হওয়োর পর, এিং জ্বর র্মোতিোর ওেুি রযমি 

েোইতেিে এিং আইিুতপ্রোতফি িো িযিহোর র্তর আপিোর জ্বর রিে হওয়োর এিং আপিোর র্োনি িো গেো িযোথো ভোতেো হতয় থোর্োর নেি নেি পর অিনি।  

• আপিোর যনে র্খতিো জ্বর িো হতয় থোতর্, অন্তে নেি নেি িোনিতে থোকুি আপিোর উপিগকগুনে ভোতেো হতয় উেতে শুরু হতয় ওেোর পর রথতর্। 

 
রর্ভাবব আরম রনবজবর্ এবং অনযবদি COVID-19 যথবর্ েুিরক্ষি র্িব? 

• ির্ে অপ্রতয়োিিীয় ইতভে, যোত্রো িো আেোি-প্রেোি এনিতয় চেুি। যেেো পোতরি িোনিতে থোকুি। 

• িোিোি এিং পোনি নেতয় অন্তে 20 রির্তন্ডর িিয প্রোয়িই হোে রিোতিি। িোিোি িো িে উপেব্ধ িো থোর্তে এর্টি অযোেতর্োহে নভনির্ হযোন্ড 

িযোনিেোইিোর িযিহোর র্রুি। 

• এর্টি টিিুয িো িোমোর হোেো নেতয় আপিোর মুখ ঢোকুি র্োিো িো হোুঁ চোর িময়। আপিোর হোেগুনে িযিহোর র্রতিি িো। 

• িো রিোয়ো হোতে রচোখ, িোর্, িো মুতখ হোে রেতিি িো। 

• র্রমেক ি র্রতিি িো। েোর পনরিতেক  হোে িোিুি িো র্িুই নেতয় আেতেো রেোর্ো নেি। 

• েোন্ডো েোগো িো ফু্লতয়র উপিতগকর িিয যো িোিোরণ েোর রচতয় রিনি আপিোর স্বোতস্থযর পযকতিিণ র্রুি। 

• নিতির এিং অিযতের মতিয আতরো রিনি িযনিগে স্থোি বেনর র্রুি। এতর্ িতে িোমোনির্ দূরত্ব িৃনি। 

 
রর্ভাবব আরম োমারজর্ (শািীরির্) দূিত্ব তিরি র্িব? 

• যেেো িম্ভি িোনিতে থোকুি।  

• নিতির এিং অিযতের মতিয আতরো রিনি িযনিগে স্থোি বেনর র্রুি।  

• যখিই িম্ভি নিতির এিং অিযতের মতিয অন্তে 6 নফে দূরত্ব রোখুি।  

• িি িমোতয়তে িি হতিি িো। 

• যনে িম্ভি হয়, িোনি রথতর্ র্োি র্রুি। 

• ির্ে অপনরহোযক িয় এমি ভ্রমণ এনিতয় চেুি। 

• ির্ে অপনরহোযক িয় এমি িোমোনির্ আেোি-প্রেোি এনিতয় চেুি। 

 
অনয রনউ ইয়র্ত বােীবদি োহােয র্িাি জনয আরম রর্ র্িবি পারি? 

• আপনি যনে অিুস্থ রিোি র্তরি েোহতে িোনিতে থোকুি।  

• আপনি যনে অিুস্থ িো রিোি র্তরি, িোনিতে থোকুি যেেো িম্ভি এিং িোমোনির্ (িোরীনরর্) দূরত্ব িিোয় রোখোর অিুিীেি র্রুি। 

• COVID-19 পরীিো র্রোতে চোইতিি িো যনে িো আপনি অিুস্থ হি এিং নেি রথতর্ চোরনেি পতর িুস্থ রিোি িো র্তরি। আপিোর যনে অিুগ্র িো মিযম 

িরতণর উপিগক থোতর্, স্বোস্থয পনরতেিো চোইতিি িো। এর ফতে রয ির্ে নিউ ইয়র্ক িোিী আতরো রিনি অিুস্থ েোরো েো রপতে পোরতিি।  

• রফি মোস্ক িমোতিি িো। আমোতের স্বোস্থয পনরতেিো প্রেোির্োরীতের রফি মোস্ক প্রতয়োিি হয় িুস্থ থোর্োর িিয এিং অেযন্ত গুরুেরভোতি অিুস্থতের 

পনরতেিো প্রেোি র্রোর িিয।  

 
আবিা িথয এবং েহায়িাি জনয: 

• প্ররৃ্ে িমতয়র হোেিোগোে প্রোপ্ত হতে 692-692 িেতর "COVID" র্থোটি রেিে র্রুি। রমতিি এিং রডেোর হোর প্রতযোিয হতে পোতর।  

•  nyc.gov/coronavirus যোি অনেনরি িংস্থোি এিং েতথযর িিয। 

• আপিোর যনে এর্িি প্রেোির্োরীর প্রতয়োিি হয়, NYC রহেথ অযোন্ড হনস্পেোেি ির্ে নিউ ইয়র্ক িোিীতর্ পনরচযকো প্রেোি র্তর, েোতের অনভিোিি নস্থনে, 

িীমোর নস্থনে িো অথক প্রেোতির িমেো িযনেতরতর্। 844-NYC-4NYC (844-692-4692) িো 311 র্ে র্রুি।  

• আপনি যনে উেনিঘ্ন, চোপযুি িো নিহ্বে রিোি র্তরি, প্রনিিণপ্রোপ্ত র্োউতিেরতের িোতথ িহতরর রগোপিীয় রহল্পেোইি, NYC ওতয়েতি রযোগোতযোগ 

র্রুি। 888-NYC-WELL (888-692-9355) র্ে র্রুি িো 65173 িেতর "ওতয়ে" র্থোটি রেিে র্রুি। অথিো nyc.gov/nycwellএ 

অিেোইি চযোে র্রুি।  

http://nyc.gov/coronavirus
http://nyc.gov/nycwell

