কররোনোভোইরোস
(ককোভভড-19)
করোগীরের জনয
স্কর
্ িভনিিং

Bengali

ভভিকো
ক োভিড-19 হ'ল িোইরোসের পভরবোর কেস িোইরোেজভি েিংক্র
যো েোধোর েভদ বো ফলুর স ো অেুস্থ োর লক্ষ েষ্িি সর। কবভিরিোগ
কলো (80% এরও কবভি)
ক োভিড -19 েিংক্র স র েোসে োসদর ক োিও ে েযো বো অভ ভরক্ ভিভ
েোর য ন
্ কিওযোর প্রসযোজি ছোডোই ভিসজরোই আরও িোল হসয
উঠসব। েিংখ্য্যোল ু কলোস রো এই
েিংক্র স গুরু রিোসব অেুস্থ হসয পডসব; এষ্িি প্রোযিই শ্বোে ি এবিং
ভিউস োভিযো ভব োসির োরস

সি।

ককোভভড -19-এ সিিংক্রোভি কোরও উপসগগুভি কী কী?
েোধোর লক্ষ গুভলর সধয শ্বোে প্রশ্বোসের লক্ষ , জ্বর,

োভি, শ্বোে ি

হওযো এবিং শ্বোে সির অেুভবধো অন্ িক্ । কবভিরিোগ োিুসের কক্ষসে
কবভিরিোগ লক্ষ গুভল হোল ো হসব। আরও গুরু র কক্ষসে, েিংক্র
ভিউস োভিযো, গুরু র ীব্র শ্বোেযসের ভেসরো , ভ ডভিস বযে ো এবিং এ িভ
ৃ যর োর হস পোসর।

ককন আিোরক ককোভভড-19-এর স্কর
্ িভনিিং করর হরে?
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ভভিকো
আপভি যভদ রো োরোভ হোেপো োসল িভ হি সব আপিোর োসছ ভিড -19
আসছ
ভ িো ো পরীক্ষো সর কদখ্য্োসিো হসব। এর সধয এ ি করোগী অন্ িক্
রসযসছ যোসদর ক োভিড -19 এর ক োিও লক্ষ িোও েো স পোসর।

কখ্যন এবিিং ককোথোয় আিোরক ককোভভড-19-এ প্রেভশ হরব?
আপভি হোেপো োসল আেোর পসর আপিোস স্ক্রিি রো হসব। এর অে
কেোযোব ফলোফল ভফসর িো আেো পযন্ আপিোস আপিোর সর আলোদো রস
হসব।
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ককোভভড-19-এর স্কর
্ িভনিিং কীভোরব
হরব?
ক োভিড-19 এর পরীক্ষো রোর জিয আ রো আপিোর গলো এবিং িোস র এ ষ্িি
কেোযোব বযবহোর ভর। কেোযোব এ ষ্িি েুভ র ভড। পরীক্ষোষ্িি সয কেস
ন্ড ে য কিয। এষ্িি কবদিোদোয

সব অস্বস্ক্রি হস পোসর।

আভি কখ্যন কসোয়োব কথরক ফিোফি পোব?

আপিোর কেোযোব পরীক্ষোগোসর পোঠোসিো হসব, ক োভিড-19 পরীক্ষো রোর
জিয। কেোযোব কিওযোর পসর এ কেস দুভদি পসর ফলোফল ভফসর আেসব।

আিোরক স্কর
্ িন করোর পরর কী হরব?

যভদ আপভি ক োভিড-19 এর জিয ইভ বোি বসল সি সরি সব আপিোস 14
ভদসির জিয ভবস্ক্রি রস বলো হসব। এষ্িি হয আপিোর ভিসজর পোসির সর
বো অিয করোগীসদর েোসে এ ষ্িি কবস েো সব যোরো ক োভিড-19 এর জিয
ইভ বোি পরীক্ষো
সরসছ। আপিোর য ্ন প্রদোসির ে য

ীরো প্রভ রক্ষো ূল ের্্জো পভরধোি

রসবি: গ্লোিে, এসপ্রোি, কফে োস্ক এবিং ভিজোরগুভলর লক্ষ গুভল িো েো সলও।
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ককোভভড-19-এর স্কর
্ িভনিিং কীভোরব
হরব?
ভনরজরক এবিিং অনযরের রক্ষো করোর জনয আভি কী করর
পোভর?
• ভোি হো

স্বোস্থয
্ রক্ষ োরবক্ষ : িযসলি বযবহোসরর পসর, খ্য্োবোর

ও খ্য্োবোসরর প্রস্ ুভ র আসগ,

োভি এবিং হোভির পসর আপিোর

হো েোবোি এবিং পোভি ভদসয ধুসয কফলুি।
• একিি িিসযযর কোভশ বো হোভি, ষ্িিেুয ভিষ্পভি, এবিং োরপর আপিোর
হো কধোযো।
• কিপরক্ষ েই ভিিোর এর ের ব
্ বজোয় রোখ্যো অিয কলোস র োছ
কেস
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আরও রথযর জনয
আপিোর যভদ আরও ক োিও প্রশ্ন েোস বো আরও পরো সির প্রসযোজি হয
সব দযো সর আপিোর ডোক্ োর, িোে বো েিংক্র

প্রভ সরোধ

ষ্িিস র েোসে েো বলুি।
সিিংক্রি প্রভ ররোধ েি 01535 294848
িীসি কযস োি প্রশ্ন / অিুেনোি ভলখ্য্িু :

জিস্বোস্থয ইিংলযোন্ড (PHE) ওসযবেোইি এবিং আরও গোইসডন্স এবিং
েয
কদসব। www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

আপভি যভদ বভধর হি বো আপিোর শ্রব বো ব

োজভি ে েযো েোস

সব কিক্সি ভরসল

পভরসেবোষ্িি আ োসদর েোসে কযোগোসযোগ রস বযবহোর রো কযস পোসর।
কযোগোসযোগ ি ্বসরর পসর 18001 ডোযোল রুি।
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অিয ভলভখ্য্ িোেোয বো ফ যোসি আপিোর যভদ এই ভলফসলিষ্িি প্রসযোজি হয দযো সর করোগী
পরো ি এবিং কযোগোসযোগ পভরসেবোস কিভলসফোি রুি (PALS) 01535 294019

কলখ্য্ : আরভলি ভবউভিযোর, েিংক্র

প্রভ সরোধ

দল প্র োসির োভরখ্য্: জি 2020
পযোসলোিিো োভরখ্য্: জি 2021

www.airedale-trust.nhs.uk
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