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পরী�া

NYC (এনওয়াইিস) �হলথ এ� হসিপটালস �ফােন কল
ক�ন: 844-NYC-4NYC(1-844-692-4692)
311 কল ক�ন এবং বলনু COVID-19 �ট�
�াম�মান সাইট এবং িনকটবত� �টি�ং সাইট অনলাইন
খুঁজনুঃ nyc.gov/covidtest
COVID TEST �ট�ট ক�ন আর 855-48-এ পাঠান
COVID19 হটলাইনঃ 844-NYC-4NYC(692-4692)
িডপাট�েম� অফ �হলথ এ� �ম�াল হাইিজনঃ 866-
692-3641
https://www.nychealthandhospitals.org/covid-
19-testing-sites/

আপনার ভাইরাস সং�ািমত হেয়েছ িকনা তা জানেত এক�
COVID-19 পরী�া এবং এক� অ�াি�বিড পরী�া িনন।
পরী�া�িল িনখরচায়, �গাপনীয় এবং িনরাপদ। 200 �রও
�বিশ �টি�ং সাইট এখন উ���।

এখােন আরও জাননুঃ

��স ক�ন
ক��া� ��সারেদর কল�র উ�র িদন - তারা িনউইয়ক� ারেদর যারা COVID-19 ইিতবাচক এবং
তােদর ঘিন� পিরিচতেদর জন� সহায়তা �দান কের। কেথাপকথন� �গাপনীয়। ক��া� ��িসং
(�যাগােযাগ স�ান)-এর অথ� আপনােক, আপনার পিরবার এবং ব�ুেদর র�া করা।

��সাররা আপনােক আপনার অিভবাসন ি�িত বা �সাশ�াল িসিকউির� না�ার স�েক�  িজ�াসা
করেত পাের না। ক��া� ��সাররা ঘটনা এবং সং�েশ� আ্সা ব�ি�েদর িজ�াসা কের যিদ তারা
সং�ানসমেূহর সাহােয�র জন� �কানও িরেসাস� �নিভেগটরেক �রফার করেত চান, উদাহরণ��প,
খাদ�, িচিকৎসা, য�, ওষধু অ�াে�স।
 https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/tracing/

য� িনন
িনেজেক এবং আপনার ি�য়জনেদর সরুি�ত ক�ন - এক� িবনামেূল�,
আরামদায়ক এবং সিুবধাজনক �হােটল কে� বা বািড়েত িনরাপেদ আলাদা থাকুন।

https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/take-care/
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করমদ�ন এবং সং�শ�হীন অিভবাদেনর
প�িত ব� ক�ন।

দরজায় হাত পির�ার ক�ন এবং
িনয়িমত হাত �ধায়ার অন�ুারক িনধ�ারণ
ক�ন।

িনয়িমতভােব দরজার হাতল, �টিবল
এবং �ডে�র মেতা প�ৃেক জীবাণমু�ু
ক�ন।

আপনার মখু �শ� করা এড়ান এবং
আপনার কািশ এবং হঁািচ ঢাকুন।

জানালা খেুল বা এয়ার কি�শনার
সাম�স� কের বায়চুলাচল বিৃ� ক�ন।

স�ুা�� িবিধ অভ�াস ক�ন।

সামনাসামিন িম�ং-এর পিরবেত�
িভিডও কনফােরি�ং ব�বহার
ক�ন।

সম�
অ�েয়াজনী
য় �মণ এবং
যাতায়াত
�িগত ক�ন।

িম�ং এবং অ�েয়াজনীয়
�মণ সীিমত ক�ন।.

যখন িভিডও কল�িল স�ব
হয় না, তখন আপনার
িম�ং�িল ভাল বায়চুলাচল
য�ু ঘর এবং �ােন রাখনু।

িবনামেূল� COVID-19 কম�সচূী

এক� িচিকৎসা সরবরাহকারী আপনার পিরি�িত মলূ�ায়ন করেব এবং তারপের উপয�ু
হেল আপনােক এক� �হােটেল �রফার করেব।
�া��েসবা সরবরাহকারীরা আপনােক আপনার অিভবাসন ি�িত বা �সাশ�াল িসিকউির�
না�ার স�েক�  িজ�াসা করেত পারেবন না এবং করেবন না। আপনার তথ� সং�হ করা হয়
না।
এই কম�সচূী�, খাদ�, িলেনন, ওয়াই-ফাই এবং �ানীয় �ফান পিরেষবা সহ িবনামেূল�।
এই কম�সচূী স�ে� যিদ আপনার �কান �� থােক, অন�ুহ কের ইেমল ক�ন
hotels@oem.nyc.gov.

Iআপনার COVID-19 এর পরী�া যিদ ইিতবাচক হয় তেব এ� ���পণূ� �য আপিন
িনেজেক আলাদা ক�ন এবং অেন�র সােথ ঘিন� সং�েশ� আসেবন না। যােদর বাড়ীেত
�-িবি�� হওয়া স�ব হয় না, তােদর জন� এনওয়াইিস এক� িবনামেূল� িবি�� �হােটল
কম�সচূী সরবরাহ করেছ। �হােটল ক��িল COVID-19 ছাড়া িনউ ইয়ক� ারেদর জন�ও
পাওয়া যায় তেব যােদর পরী�া ইিতবাচক হেয়েছ এমন কারও সােথ যারা বসবাস কেরন।

সংযু� হওয়ার জন�, �া�� সরবরাহকারী এবং তােদর �রাগীরা যারা 10-14 িদেনর জন� �হােটেল
থাকেত আ�হী তারা ি�িনংেয়র �ি�য়া �� করেত 1-844-692-4692 এ কল করেত পােরন।
কােজর সময় সকাল 9 টা �থেক রাত 9 টা।


