
কো�োভিড-19-এর সংস্পর্্শশে আসোর পর্র

অত্্যন্ত দ্রুত্ত্ার সাথে সত্র্্ক ত্া অবলম্বন র্রা শুরু র্রুন:
আপনন যে মুহুথত্্ক  উপলনধি র্রথবন আপনন সংস্পথ্শ্ক এথসথেন 
ত্খন যেথর্ই মাস্ক পনরধান র্রা শুরু র্রুন।
এমননর্ আপনার মথধ্য েনি যর্াথনা লক্ষণ নাও যিখা নিথে োথর্ 
ত্বুও 6ষ্ঠ নিথন আপনন পরীক্ষা র্রান
• 0-তম দিন হলো�ো সেই দিন সেদিন আপদন সেষবোর স�োদিড-19 

থো�ো স�োলোনো ব্যক্তির েংস্পলোেশে এলোেদিলো�ন
• আপনোর সেষবোর েংস্পলোেশে আেোর পলোর 1-ম দিন হলো�ো প্রথম 

েম্পুর্শে দিন
সম্পূণ্ক 10 নিন ধথর আপনার সত্র্্ক ত্া অবলম্বন র্রা চাললথে োন।
েনি আপনার যর্াথনা সমে উপসর্্ক যিখা যিে, ত্াহথল পরীক্ষা র্রান 
এবং ফলাফল না জানা পে্কন্ত পৃের্ োরু্ন।

আপদন েংস্পলোেশে আেোর 10 দিন পলোরও আপনোর মলো্য্য তবপুও 
স�োদিড-19 সিখো দিলোত পোলোর।

কো�োভিড-19 সংক্োন্ত সত�শে তো

1. বোদ়ির দিতলোর ে�লো�র েোলোথ থো�োর েমলোে অথবো বোইলোর স�ো�জলোনর 
েোলোথ মপুলোখোমপুদখ হওেোর েমলোে সেলো�োন প্র�োলোরর উচ্চ-গুর্মোনেম্ন্ন 
মোস্ক বো সরস্স্পলোরটর (সেমন এন95) পদর্যোন �রুন।

2. সেখোলোন আপদন মোস্ক িো়িো সেলোত পোরলোবন নো সেইে�� 
স্োনগুক্�লোত েোওেো এদ়িলোে েোন।

3. আপদন হেত এমন মোনপুষজলোনর �োিো�োদি েোওেোর েমলোে 
অদতদরতি েত�শে তো অব�ম্বন �রলোবন েোরো স�োদিড-19 সথলো� 
হেত ম মোরোত্ম�িোলোবঅেপুস্ হলোত পোলোরন।
• মোস্ক বো সরস্স্পলোরটর পড়ুন 
• হোওেো চ�োচলো�র ব্যবস্োর উন্নদত ঘটোন

 ◦ জোন�োগুক্� খপুলো� রোখপুন
 ◦ বোরংবোর এদে-র ক্িল্োরগুক্� পদরবতশে ন �রুন
 ◦ হোই-ক্রিলো�োলোেন্সি পোর্শে�পু লো�ট এেোর (এইচইদপএ) 

দলিনোরগুক্� ব্যবহোর �রুন
 ◦ ্যোরোবোদহ� এেোরলো্লো এবং ক্িলো্রেেন বজোে রোখোর জন্য 

থোরলোমোস্্যোট “অলোটো” সমোলোড রোখোর পদরবলোতশে  “অন” 
অবস্োে রোখপুন।

 ◦ এ�জস্ ি্যোনগুক্� চো�পু অবস্োে রোখপুন
• ঘলোরর �মশে�োন্ড বোইলোর েম্ন্ন �রুন
• েদি প্রলোেোজন হে পরীক্ো �রোন
• িপুজন মোনপুলোষর মলো্য্য িরূত্ব এবং িা ো�ো জোেগো বো়িোন

কো�োভিড-19
যর্ানিড-19-এর সংস্পথ্শ্ক এথসথেন এমন ব্যলতিবথর্্কর জন্য ননথি্ক ন্শর্া 

লক্ষণগুললর ভিষর্ে নজর রোখুন

• জ্বর (100.4° F বো তোর সবেী) অথবো �া োপপুদন
• �োদে
• দনঃশ্োে দনলোত �ষ্ট হওেো
• লিোক্তি
• সপেীলোত বো েরীলোর ব্যথো হওেো
• মোথোর েন্ত্রনো
• নতুনিোলোব খোবোলোরর স্োি বো গন্ধ হোদরলোে সি�ো
• গ�োে ব্যথো
• নো� বন্ধ হলোে েোওেো বো নো� দিলোে জ� প়িো
• গো বদম সিওেো বো বদম �রো
• আক্ন্ত্র�

েনি আপনার যর্াথনা সমে উপসর্্ক যিখা যিে, ত্াহথল পরীক্ষা র্রান এবং 
ফলাফল না জানা পে্কন্ত পৃের্ োরু্ন।

আপভন জ্বর, �োভ্শ, শ্োস �ষ্ট িো  
COVID�-19 এর অন্যোন্য উপসর্শে ভনর্ে 
কো�োর্নো সমে অসুস্থ কোিোধ �রর্ত শুরু �রর্ল:

• অদব�লোম্ব স্-দবন্ছিন্ন থো�পু ন এবং অন্যলোির েংস্পেশে এদ়িলোে চ�পুন।
• স�োদিড-19 এর পরীক্ো �রোন।
• প্রলোেোজন হলো� দচদ�ৎেো েহোেতো দনন।

 ◦ ডোতিোলোরর সচম্বোলোর বো এমোলোজশেসিী �লোক্ প্রলোবলোের অলোন� 
আলোগই �থো বলো� দনন এবং তোলোির েম্োব্য স�োদিড-19 
আক্োতি ব্যক্তির েংস্পলোেশে আেোর দবষলোে এবং আপনোর 
উপেগশেগুক্�র দবষলোে জোদনলোে দিন।

 ◦ ডোতিোলোরর সচম্বোলোর বো হোেপোতোলো� সপৌঁঁিোলোনোর পলোর অন্যলোির 
েংস্পেশে এদ়িলোে চ�পুন।

 ◦ সবে দ�িু েোউথ �্যোলোরো�োইনোর স্োস্্য ব্যবস্ো জনগলোর্র জন্য 
সটক্�লোহল্থ ক্্রিদনং দব�ল্পগুক্� প্রিোন �রলোি।

• দবস্োদরত দববরলোর্র জন্য scdhec.gov/covid19 সিখপুন।

ফ্লু  এিং কো�োভিড-19-এর মর্ধ্য পোর্শে�্য কো�োর্োে?

ইন্ললু লোেঞ্ো (্ললু ) এবং স�োদিড-19 এই সরোগিপুর্ েংক্োম� শ্োেপ্রশ্োে 
েংক্োতি অেপুস্তো, দ�ন্তু এই সরোগিপুর্ িপুর্ আ�োিো আ�োিো 
িোইরোলোের আক্মলোন ঘলোট থোলো�। স�োদিড-19 সরোগলোর �োরর্ হলো�ো ে 
�লোরোনোিোইরোে নোম� িোইরোলোের �োরলোর্ হওেো েংক্মর্ েো 2019 
েোলো� প্রথম েনোতি �রো হে এবং ্ললু  সরোগর্ ইন্ললু লোেঞ্ো িোইরোে নোম� 
িোইরোলোের �োরলোর্ েংক্মর্ ঘর্লোে থোলো�। দবস্োদরত দববরলোর্র জন্য, 
cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm সিখপুন

SARS-CoV2 িাইরাস দ্ারা সৃষ্ট যর্ানিড-19 আক্ান্ত র্াথরার সংস্পথ্শ্ক এথস োর্থল, আপনন িাইরাথস আক্ান্ত হথত্ পাথরন। দনলোজর ও 
অন্যলোির েপুরক্োর জন্য DHEC আপনোলো� দনলোচর স�োেোলোরন্োইলোনর দনলোিশে দে�ো অনপুেরলোর্র পরোমেশে দিলোছি। 

আরও ত্থে্যর জন্য scdhec.gov/COVID19-এ োন অেবা 
সাধারণ প্রশ্ন োর্থল 1-855-472-3432 নম্বথর CARELINE-এ 
র্ল র্রুন।
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