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COVID-19

ক�োভিড-19 -এ আক্োন্ত ব্যক্তির ঘভিষ্ঠ সংস্পর শ্ে এরসরেি, তোরের জি্য ভিরেশে ভ্�ো

আপনার যদি ককাদিড-19 পজজটিি করজাল্ট হয়, কসথষেথরে অনযোনযে বযেজতিথির স্াথথ্যের ক্া দিন্া কথর আপনার দনথজর দিক ক্থক সতক্ক তামেূক 
বযেবথ্া কনওয়া অতযেন্ গুরুত্বপণূ্ক এবং এইিাথব এই করাগ ছডাথনা বন্ধ করা যায়।  ভডএইচইভস-র পক্ষ কের� সপুোভর্ �রো হরছে কে আপভি ভিরজর� 
অি্যরের কের� ভিচ্ছেন্ন �রর ভিি এিং ভিম্নলিভিত �োজগুলি �রুি:

1. অন্যদের সাদে সরাসরর সংস্পদ শ্ে আসদবন না।
• িোভিরত েো�ুি, �োরও সোরে কেিো সোক্ষোৎ �ররিি িো।

 ◦ এই সমরে �মশেরক্ষররে অেিো ভ্ক্ষো প্রভতষ্ঠোরি েোরিি িো।

 ◦ লিরর আসোর আরে আপিোর ভিরেোে�তশে ো িো স্কু রির সোরে কেোেোরেোে 
�রুি।

 ◦ �মশেরক্ষররে িো স্কু রি কিরোর জি্য DHEC িভে প্রলক্েো�রণ 
�রর িো। ি্যিসো ও স্কু রির জি্য COVID-19 ভিরেশে ভ্�ো এিোরি 
scdhec.gov/covid19 পোওেো েোরি।

• েণ পভরিহি, ট্যোচ্সি অেিো রোইড-ক্েোর পভররেিো ি্যিহোর �ররিি িো।

• িহু মোিরুের সমোেম হে (কেমি ্ভপং মি ও ভসরিমো হি), এমি জোেেোে 
েোরিি িো অেিো অরির�র সোরে ক�োিও �োরজ অং্গ্রহণ �ররিি িো।

• িোভির অি্যোি্য সেস্যরের সংস্প শ্ে এভিরে চিিু। িোভির কিোর�রো কেি 
অি্য ঘরর েোর�ি অেিো আপিোর কের� েতিোভি সম্ভি েরূর েোর�ি। 
সম্ভি হরি তোরো কেি অি্য কিডরুম ও িোেরুম ি্যিহোর �ররি।

• অি্যরের কের� ভিরোপে েরূত্ব িজোে রোিুি (আন্োজ ৬ িুট), িোইররর 
�োরও সোরে কেিো �ররিি িো।

• কপোেো প্রোণী এিং অি্যোি্য প্রোণীরের সংস্পর শ্ে আসরিি িো। েভে অসসু্থ 
েো�ো�োিীি আপিোর� কপোেো প্রোণীর কেিিোি �ররত হে অেিো আপিোর 
আর্পোর্ ক�োিও প্রোণী েোর�, তোহরি প্রোণীরের স্প শ্ে �রোর আরে এিং 
পরর হোত ধরুে কিিিু ও মোস্ িো �োপি ভেরে মিু কের� রোিুি।

• ঘি ঘি সোিোি জরি অন্তত 20 কসর�ন্ড ধরর হোত ধরুত েো�ুি অেিো 
60 কের� 95% অ্যোির�োহি আরে, এমি অ্যোির�োহি ভিত্ভত� হ্যোন্ড 
স্যোভিটোইজোর ি্যিহোর �রুি।

• অি্যরের �োরে েিি েো�রিি তিি মোস্ পরুি এিং অি্যরো েিি 
আপিোর �োরে েো�রি, তোরের মোস্ পররত হরি।

• আপিোর ি্যিহৃত েোিো-িোটি, ভিেোিো, কতোেোরি এিং অি্যোি্য ি্যলতিেত ও 
ঘররোেো লজভিস কেি অি্যরো ি্যিহোর িো �ররি। এই লজভিসগুলি ি্যিহোররর 
পরর িোি �রর ধরুর ভিি।

• কেস�ি সোররিসগুলিরত সিরের� কি্ী কেো োেো িোরে (কেমি েরজোর 
হোতি, িোেরুরমর �ি, কিোি ইত্যোভে) কসগুলি িোভিরত ি্যিহোর �রো ক্রে 
িো ওেোইপ্স ভেরে িোরিোর পভরস্োর �রুি।

• আপিোর উপসেশে কেিো কেওেোর 2 ভেি আরে (িো আপিোর পরীক্ষোর 
2 ভেি আরে, েভে আপিোর ক�োরিো উপসেশে িো েোর�) সংক্োম� 
সমেসীমোে ক�োরিো ি্যলতির সোরে (6 িুরটর মরধ্য 15 ভমভিট িো তোর 
কিভ্ সমরের জি্য) ঘভিষ্ঠ সংস্প শ্ে ততভর হরি তোরোও িোইরোরসর দ্োরো 
সংক্ভমত হরেরে। আপিোর ঘভিষ্ঠ সংস্পর শ্ে আসো ি্যলতিরের অভিিরবে 
অিভহত �রুি কে তোরো সম্ভিত সংস্পর শ্ে এরসভেি েোরত তোরো জোিরত 
পোরর ভ� �ররত হরি এিং তোরের DHEC ওরেিসোইট কেিরত িিুি: 
scdhec.gov/covid19।

• েতভেি িো করোরের উপসেশে কসরর উঠরে, এিং অসসু্থ হওেোর পরর অন্তত 
5 ভেি িো ক�রট েোরছে, এিং জ্বর �মোর ওেধু েোিোই 0 ঘণ্োর মরধ্য জ্বর-
হীি অিস্থো িো েো�রে, DHEC ততভেি পেশেন্ত এই �োজগুলি �রর েোওেোর 
পরোম শ্ে ভেরছে। আপিোর COVID-19 কটরটের ভররপোটশে েভে পলজটিি হরে 
েোর� ভ�ন্তু আপিোর ক�োিও উপসেশে িো েোর�, তোহরিও কটরটের স্যোরপেি 
কেওেোর ভেি কের� শুরু �রর 5 ভেি পেশেন্ত এগুলি �রর কেরত হরি, DHEC 
এই পরোম শ্ে ভেরছে। েভে 5ম ভেরির পরর আপিোর ক�োি উপসেশে িো েোর� 
তরি আপভি ভিচ্ছেন্নতো ক্ে �ররত পোররি তরি আরও 5 ভেি অি্যরের মরধ্য 
েো�ো�োিীি মোস্ পররত হরি। অি্যরের মরধ্য েো�ো�োিীি আপভি েভে মোস্ 
পররত িো পোররি তরি আপিোর� পরুরো 10 ভেরির জি্য ভিচ্ছেন্ন েো�রত হরি।

 ◦ আপভি েভে কি্ অসসু্থ হরে েোর�ি অেিো আপিোর করোে প্রভতররোধ 
ক্ষমতো েভে কি্ �ম হে, তোহরি অসসু্থতো শুরু হওেোর ভেি কের� 
শুরু �রর 20 দিন িো কপররোরিো পেশেন্ত, এিং জ্বর �মোরিোর ওেধু 
েোিো 24 ঘণ্ো জ্বর-হীি অিস্থো িো েো�ো পেশেন্ত, এিং সমস্ত উপসেশে 
িো �রম েোওেো পেশেন্ত আপিোর� আইরসোরি্রি েো�রত হরত পোরর। 
এই অভতভরতি সমে আইরসোরি্রি েো�োর ভিেরে স্োস্থ্য পভররেিো 
প্রেোি�োরীর সোরে �েো িিুি।

• সম্ভোি্য ভচভ�ৎসোর ভি�ল্পগুলি সপের�শে  আপিোর স্োস্থ্যরসিো প্রেোি�োরীর 
সোরে �েো িিুি।

2. এই সমদে ডাতিারর সাহাদ্্যর প্রদোজন হদে:
• স্োস্থ্য পভররেিো প্রেোি�োরীর েপ্তরর েোওেোর আরে তোরের কিোি �রর জোিোি।

• ক�োিও অিস্থোে আপে�োিীি ভচভ�ৎসোর প্ররেোজি হরি 911-এ �ি �রুি। আপভি কে COVID-19 সংক্মরণর �োররণ কহোম আইরসোরি্রি আরেি, তো 
911 অপোররটর এিং আপে�োিীি �মমীরের জোিোি।

3. আপরন সুস্থ হদে ওঠার পদর আপনার টিকাকরণ সম্পূণশে করুন। 
• আপিোর টি�ো�রণ েভে সপূেণশে িো হরে েোর�, কসরক্ষররে ক�োভিড-19 সংক্োন্ত টি�ো�রণ শুরু �রো িো সপেণূশে �রোর জি্য অ্যোপরেন্টরমন্ট �রুি। 

ক�োভিড-19 ি্যো�ভসি সংক্োন্ত প্রশ্োিলি এিং তে্যোিলির ভিেরে সহরেোভেতো পোওেোর জি্য scdhec.gov/vaxlocator ভিলজট �রুি িো 1-866-365-8110 
এই িবেরর কিোি �রুি। 
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