অনুবােদর জন�
েকািভড �ত েরফাের�

আিম িক করব
�ুল েখালা রাখা এবং বা�ােদর �ুেল রাখা
যিদ আপনার েকান ল�ণ থােক তেব বািড়েত থাকুন।
অসু� মানুষ বািড়েত থাকার �েয়াজন!

আপনার যিদ িনেচর েকান উপসগ �থােক তাহেল আপনােক
অবশ�ই েকািভেডর পরী�া করেত হেব

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�র 100.0 ফােরনহাইেটর উপের, ঠা�া লাগা বা কাঁপুিন
কািশ (অন�ান� পিরিচত কারেণ নয়)
�াস িনেত অসুিবধা বা �াসক�
�াদ বা গে�র নত� ন �িত
গলা ব�থা
মাথাব�থা যখন অন�ান� উপসেগর� সােথ িমিলত হয়
েপশী ব�থা বা শরীেরর ব�থা
বিম বিম ভাব, বিম বা ডায়িরয়া
�াি� যখন অন�ান� উপসেগর� সােথ িমিলত হয়
অন�ান� উপসেগর� সংিম�েণ অনুনািসক িভড় বা নাক
িদেয় পািন পড়া (অন�ান� পিরিচত কারেণ নয়)

আপিন যিদ পােরন �টকা পান
�টকা হল িনেজেক, আপনার পিরবার এবং ব�ুেদর এবং আপনার স�দায়েক সুরি�ত রাখার সেবা�ম
�
উপায়। যিদও যুগা�কারী

সং�মণ কখনও কখনও হেত পাের, ভ�াকিসন�িল নাটকীয়ভােব হাসপাতােল ভিত� বা মৃত��র ঝু ঁ িক �াস কের। যিদ আপিন িন��ত না হন
েয �টকা েদওয়া হেব িকনা, দয়া কের আপনার �া��েসবা �দানকারীর সােথ কথা বলুন।
স�ূণ �টকা
�
েদওয়ার সং�া: আপিন 2-েডাজ ভ�াকিসেনর ি�তীয় েডাজ (ফাইজার, মডারনা) েপেয়েছন বা 1-েডাজ ভ�াকিসন (জনসন
অ�া� জনসন) পাওয়ার পর েথেক 14 িদন েকেট েগেছ। িব� �া�� সং�া কতৃক
� অনুেমািদত েযেকান ভ�াকিসন CPS-এ গৃহীত হয়।

নত� ন! অ�িতেরাধ� ঘিন� পিরিচেতর জন� "েট� এ� ে�"

অতীেত, যিদ েকউ েকািভেডর জন� ইিতবাচক পরী�া কের, তেব সম� �টকাহীন ঘিন� েযাগােযােগর জন� পৃথকীকরেণর

�েয়াজন হেব। CPS এখন যারা �টকা েদওয়া হয়িন তােদর (12 বছেরর কম বয়সী িশ�েদর সহ) �ুেল যাওয়া অব�াহত রাখার
এক�ট উপায় ��াব করেছ, এমনিক যিদ তারা েকািভেডর সং�েশ �আেস।

িপতামাতা/পিরচযাকারীর
�
স�িতেত, িশ�াথ�রা �ুেল আসেত পাের (এবং �া�বয়�রা কােজ আসেত পাের) যত�ণ না তারা �িতিদন
সকােল নূ�নতম 5 িদেনর জন� ৈদিনক �ত অ�াি�েজন পরী�ায় স�ত হয়। পরী�ায় নােসর� অিফেস স�ািলত এক�ট অ আ�মণকারী
এবং �ত অনুনািসক েসায়াব জিড়ত। যিদ পরী�া েনিতবাচক হয়, তাহেল ছা� বা �া�বয়�রা তােদর িদন িনেয় এিগেয় েযেত পাের। যিদ
পরী�া েকািভেডর জন� ইিতবাচক হয়, তাহেল িশ�াথ�েদর যত তাড়াতািড় স�ব �ুল েথেক ত� েল িনেত হেব।
যিদ িপতামাতা/পিরচযাকারীর
�
স�িত আগাম না পাওয়া যায়, তাহেল "েট� এবং ে�" েত অংশ িনেত েবশ কেয়ক িদন সময় লাগেত পাের।
পিরবার�িল CPS েকািভড পরী�ায় অংশ�হেণর জন� েজারােলাভােব উৎসািহত। দয়া কের �া�র ক�ন এবং পরী�ার জন� আপনার
স�ােনর অনুমিত ি�প েফরত িদন।
দয়া কের মেন রাখেবন েয জন�া�� িবভাগ সম� স�াব� COVID এ�েপাজােরর মূল�ায়ন করেব। িকছ� ে�ে�, তারা িনধারণ
�
করেত
পাের েয পিরি�িতর সুিনিদ��তার কারেণ পৃথকীকরণ �েয়াজন।

ঘিন� পিরিচেতর জন� েকায়ারা�াইন �েয়াজন হেত পাের

অনুবােদর জন�
জন�া�� িবভাগ েকায়ােরি�েনর �েয়াজন আেছ িকনা তা িনধারণ
� করেব। উপর�, �া�বয়� এবং িশ�াথ�রা যারা "েট� অ�া� ে�"
পছ� কেরন না তােদর যিদ সবিন�
�
এ�েপাজােরর তািরখ েথেক কমপে� 7 িদন েকায়ােরি�েন থাকেত হয় যিদ আপিন যিদ আপিন 5
তম িদেন েনিতবাচক পরী�া কেরন। যিদ তােদর পরী�া না করা হয়, তােদর এ�েপাজােরর তািরখ েথেক 10 িদেনর জন� েকায়ােরি�ন
করেত হেব (11 তম িদেন �ুেল িফের আসা)।
দয়া কের মেন রাখেবন েয েকায়ােরি�ন সময় 7-10 িদেনর েবিশ �ায়ী হেত পাের, উদাহরণ��প যিদ েকািভড এক�ট পিরবােরর মেধ�
ছিড়েয় পেড় এবং এেক অপেরর েথেক স�ূণ িব���
�
করা ক�ঠন।
আপনার কখন পরী�া করা উিচত এবং আপিন / ছা� কখন �ুেল িফরেত পােরন তা েবাঝার জন� জন�া�� এবং �ুেলর নাসরা
� আপনার
সােথ কাজ করেব।

স�ূণ�েপ
�
�টকা পাওয়া ঘিন� পিরিচত
... েকায়ােরি�ন বা "ে� অ�া� েট�" এ অংশ�হণ করার �েয়াজন েনই। যাইেহাক, আপনার দরকার আেছ
●

েশষ এ�েপাজােরর তািরখ েথেক 14 িদেনর জন� উপসগ�িলর
�
জন� নজর রাখুন

●

এ�েপাজােরর 3-5 িদন পর পরী�া ক�ন

●

এ�েপাজােরর তািরখ েথেক 14 িদেনর জন� সম� পাবিলক ইনেডার েস�টংেস (�ধুমা� �ুেল নয়) এক�ট মা� প�ন

�মণ েথেক িফের আসা
অভ��রীণ বা আ�জ�ািতক �মণ স�িক�ত CDC-এর বত�মান সুপািরশ�িল িন��প।
⇨

� যিদ আপনােক �টকা েদওয়া না হয় বা আংিশকভােব �টকা েদওয়া হয়
●

�মেণর 3-5 িদন পর ভাইরাল (PCR) পরী�ার মাধ�েম পরী�া ক�ন এবং �মেণর পর স�ূণ 7
� িদন বািড়েত থাকুন এবং �েকায়ােরি�েন থাকুন (েনেগ�টভ পরী�া করেলও)। আপিন েনিতবাচক হেল �মণ েথেক বািড় েফরার পের আপিন 8 ম িদেন
িফের আসেত পােরন।

●

যিদ আপিন পরী�া না কেরন তেব �মেণর পের 10 িদন বািড়েত থাকুন এবং �-পৃথকীকরণ ক�ন।

●

14 িদেনর জন� ��তর অসু�তার ঝু ঁ িকেত থাকা েলাকেদর কাছাকািছ থাকা এিড়েয় চলুন, আপিন পরী�া ক�ন বা না ক�ন।

●

Covid-19 উপসেগর� জন� �-িনরী�ণ; যিদ আপনার উপসগ েদখা
�
েদয় তেব পৃথক্ ক�ন এবং পরী�া ক�ন।

●

উপর�, আ�জ�ািতক �মেণর জন�, আপিন এক�ট িবমােন চড়ার বা এক�ট আ�জ�ািতক সীমানা অিত�ম করার আেগ এক�ট
েনিতবাচক COVID পরী�া �েয়াজন।

⇨

�যিদ আপিন স�ূণ�েপ
�
�টকা পান
●

িফের আসার পর, 14 িদেনর জন� উপসগ�িলর
�
জন� �-িনরী�ণ এবং যিদ উপসগ�িল
�
িবকিশত হয়, পরী�া ক�ন।

●

উপর�, আ�জ�ািতক �মেণর জন�, আপিন এক�ট িবমােন চড়ার বা এক�ট আ�জ�ািতক সীমানা অিত�ম করার আেগ এক�ট
েনিতবাচক COVID পরী�া �েয়াজন।

যিদ আপিন ইিতবাচক পরী�া কেরন

�টকার অব�া যাই েহাক না েকন, পরী�ার তািরখ েথেক 10 িদেনর জন� আপনােক অবশ�ই �-িব��� হেত হেব। দশ িদন পার না হওয়া
পয�
� আপিন �ুেল িফের আসেত পারেবন না এবং �র কমােনার ওষুধ ব�বহার না কের আপিন 24 ঘ�া �র সহ ল�ণমু� িছেলন।
18 আগ�, 2021 আপেডট করা হেয়েছ

