
1. আপনার কি নীচের কিানও উপসর্গ অথবা লক্ষণ নতুন িচর কেখা কেচেচে অথবা আচর কথচিই কেল যা এখন আরও অবনকত হচেচে?

নাম:                         তারিখ:              সময়:

প্রততযেক কমমীতক তাঁতেি কাতেি রিফ্ট িিু ুকিাি আতে অথবা কম্মস্থতে প্রতবি কিাি আতে আবরিযেকভাতব সম্পূর্ম কিতত হতব।

হ্াাঁ না হ্াাঁ না হ্াাঁ না হ্াাঁ না হ্াাঁ না হ্াাঁ না 

হােনাোে অত্াবি 12, 2021

2.   আপনার বাক়ির কিানও সেচস্র মচ্্ কি উপচর উচলেখ িরা এি বা এিাক্ি কিানও উপসর্গ কেখা কেচেচে এবং/অথবা উপসর্গ 
কেখা কেওোর পর কেস্ট িকরচে, তার করজাচটের অচপক্ষা িরচেন কি?

  •  যরে আপনাি সম্পূর্ম টীকাকির** হতয় থাতক অথবা রবেত 90 রেতনি মত্যে আপনাি ককারভড-19 পরেটিভ হতয় থাতক এবং এিপি কসতি কেতেন, তাহতে “না” বােুন।
  •  ককারভড-19 টীকা কনওয়াি 48 ঘণ্াি মত্যে যরে পরিবাতিি সেতসযেি সামানযে  ক্ারতি, কপরি বা োঁতেি বযেথা থাতক, উত্তি রহসাতব “না” কবতে রনন। 48 ঘণ্া পতিও যরে 

তাঁতেি উপসে্ম কথতক যায়, তাহতে “হ্াাঁ” কবতে রনন।

3.  অকতিম 10 কেচন আপকন কিাকিড-19-এ আক্াতি কিানও ব্কতির সংস্পচ ্্গ এচসচেন বচল আপনাচি জানাচনা হচেকেল কি অথবা 
আপনাচি কি বাক়িচত থািচত এবং কবেচ্া-কনিৃতবাচস থািচত বলা হচেকেল? 

  •  যরে আপনাি সম্পূর্ম টীকাকির** হতয় থাতক, রবেত 90 রেতনি মত্যে আপনাি ককারভড-19 পরেটিভ হতয় থাতক এবং এিপি কসতি কেতেন, তাহতে “না” বােুন।

4.   অকতিম 10 কেচন, করকপড অ্াকটিচজন কেস্ট বা বাক়িচত কসল্ফ -কেকস্টং কিে কেচে পরীক্ষা িরাচনার পর আপনার পকজটিি ্রা 
পচ়িচে কি? 

  •	েযোতব PCR কেস্ট কিাতনাি পি যরে তাতেি কিোল্ট রনতেটিভ এতস থাতক, তাহতে “না” কবতে রনন।

5.   রত 14 কেচন, আপকন কি িানাডার বাইচর কিাথাও করচেকেচলন এবং কেডাচরল কিাোচরকটিন করচিাে্ারচমটি অনযুােী 
আপনাচি কি কিাোচরকটিচন থািার পরাম ্্গ কেওো হচেকেল?
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অপাচরেরচের অব্্ই 30 কেচনর জন্ সমস্ত িমমীর উপকথিকত + কযারাচযাচরর তচথ্র করিড্গ  রাখচত হচব এবং এরপর কোঁ চ়ি কেলচত হচব।

রিফ কমরডকযোে অরফসাি অফ কহলথ -এি কায্মােতয়ি দ্ািা প্রেত্ত সপুারিি এবং রনতে্মিনােরুে অনসুাতি রবকািকৃত৷

হ্াাঁ

না

হ্াাঁ

না

হ্াাঁ

না

হ্াাঁ

না

জ্বর বা ্রীর 
ঠান্া হচে যাওো

বোে বা রন্ধ িম  
িচর বা এচিবাচর 

না-পাওো

বকম-বকম িাব,  
বকম বা ডােকরো
(বেস শু্মুাত্র <18)

যরে আপনাি আতে কথতকই স্াস্থযেেরনত ককাতনা সমসযো থাকাি েনযে ওই সব উপসে্ম কেখা রেতয় থাতক, তাহতে উত্তি রহসাতব “না” কবতে রনন। যরে কসই উপসে্ম নতুন কতি, আোো কতি কেখা রেতয় 
থাতক বা আতেি কিতয় আিও কবত়ে রেতয় থাতক, তাহতে উত্তি রহসাতব “হযোঁ” কবতে রনন।

* টীকা কনওয়াি 48 ঘণ্াি মত্যে সামানযে ক্ারতি, কপরি বা োঁতেি বযেথাি উপসে্ম কেখা রেতে, উত্তি রহসাতব “না” কবতে রনন এবং কাতেি োয়োয় কমরডকযোে মাস্ক পিতবন। 48 ঘণ্া পতিও যরে 
উপসে্ম  কথতক যায় বা কবত়ে যায়, তাহতে “হ্াাঁ” কবতে রনন।

যরে আপরন অসসু্থ থাতকন অথবা উপতিি তারেকায় উতলেখ না থাকা সহ অনযে ককানও কিাতেি উপসে্ম থাতক, তাহতে বার়েতত থাকুন এবং প্রতয়ােন প়েতে স্াস্থযে পরিতেবা প্রোনকািীতক কেরখতয় 
স্াস্থযে পিীক্া কিাতত হতব। 

প্রেণ্ড ক্াকতি,  
কপক্ ও রাাঁচে ব্থা*
(বেস শু্মুাত্র 18+)

িাক্ শ্াসিষ্ট

বা
যকে কিানও 
উপসচর্গর উপকথিকত 
সম্পচি্গ  “হ্াাঁ” থাচি:

তাহচল বাক়িচত 
থাকুন এবং কবেচ্া-
কনিৃতবাচস থাকুন

কেস্ট 
িরান

এিজন বোথি্ পকরচেবা 
প্রোনিারীর সচগে 
কযারাচযার িরুন

2, 3, 4 অথবা 5-এর উত্তর 
যকে “হ্াাঁ” হে:

এই থিান উচলেখ 
িরচবন না

েরচটিা জনবোথি্ পরাম ্্গ 
অনসুরণ িরুন

**সম্পূর্ম টীকাকিতরি অথ্ম হতো ককারভড-19 টীকাি রদ্তীয় কডাে কনওয়াি পি 14 রেন অথবা আিও অর্ক সময় অথবা অতিারিও স্াস্থযেমন্ত্রতকি দ্ািা সংজ্ারয়ত কিা সময়সীমা।

কিাকিড-19 স্টাফ র্রিরনং-এি প্রশ্াবরে

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-08/EN_Worker_Screening_v9Aug27%20Final.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario


•	কযরেন কথতক আপনাি উপসে্ম কেখা কেতব, কসরেন 
কথতক 10 রেন পয্মতি আপনাতক বার়েতত থাকতত হতব 
এবং সবাি কথতক আোো থাকতত হতব। 10 রেন পি 
আপনাি উপসে্ম যখন ঠিক হতত থাকতব, তখন অতিত 
24 ঘণ্া*** অতপক্া কিাি পি আপরন কফি কাতে 
যাওয়া িিু ুকিতত পাতিন।

•	স্াস্থযে পরিতেবা প্রোনকািী যরে কিাে রনর্ময় কতি োনান 
কয, আপনাি উপসে্ম ককারভড-19 সংক্াতি নয়, তাহতে 
আপরন উপসে্ম ঠিক হওয়াি 24 ঘণ্া*** পি কফি 
কাতে যাওয়া িিু ুকিতত পাতিন।

•	আপনাি কম্মস্থতে োরনতয় রেন।

•	আপনাি কযরেন কথতক উপসে্ম কেখা কেতব, কসরেন 
কথতক 10 রেন পয্মতি আপনাতক বার়েতত থাকতত 
হতব এবং সবাি কথতক আোো থাকতত হতব। 

•	 েিত্া পাবরেক কহলথ বা আপনাি স্থানীয় স্াস্থযে 
ইউরনে কথতক আপনাি খবিাখবি কনওয়া হতব  
এবং আপনাতক কী কিতত হতব, তা োরনতয় 
কেতব। 

অকতিম 10 কেচন আপকন কি কিাকিড-
19-এ আক্াতি কিানও ব্কতির ঘকনষ্ঠ 
সংস্পচ ্্গ এচসচেন? 

আপনাি উপসে্ম যখন ক্মি ঠিক হতত থাকতব, তাি 
24 ঘণ্া*** পি আপরন কফি কাতে যাওয়া িিু ু
কিতত পািতবন।

যকে আপনার সম্পপূণ্গ টীিািরণ না হচে 
থাচি**: পরেটিভ বযেরতিি সতগে কিেবাি সংস্পতি্ম 
আসাি রেন কথতক 10 রেতনি েনযে আপনাতক স্-
রবরছিন্ন হতয় থাকতত হতব।

যকে আপনার সম্পপূণ্গ টীিািরণ হচে 
থাচি**: আপনাি উপসে্ম যখন ক্মি ঠিক হতত 
থাকতব, তাি 24 ঘণ্া*** পি আপরন  কফি কাতে 
যাওয়া িিু ুকিতত পািতবন।

যকে শু্মুাত্র কিাকিড অ্ালাে্গ  অ্াপ  
কথচি আপনাচি জানাচনা হচে থাচি 
কয, আপকন পকজটিি ব্কতির সংস্পচ ্্গ 
এচসকেচলন: আপনাি উপসে্ম যখন ক্মি ঠিক 
হতত থাকতব, তাি 24 ঘণ্া*** পি আপরন  কফি 
কাতে যাওয়া িিু ুকিতত পািতবন।

বাক়িচত থাকুন ও কবেচ্া-কনিৃতবাচস থাকুন। পরীক্ষা িরান।
•   টীকা কনওয়াি পি 48 ঘণ্াি মত্যে যরে সামানযে  ক্ারতিি উপসে্ম কেখা কেয়, তাহতে আপনাতক রবরছিন্ন থাকতত হতব না। কাতেি োয়োয় 

কমরডকযোে মাস্ক পিতবন।যরে 48 ঘণ্া পতিও উপসে্ম কথতক যায় বা কবত়ে যায়, তাহতে বার়েতত থাকুন, কস্ছিা-রনভৃতবাতস থাকুন এবং পিীক্া 
কিান।

আপনার কিাকিড-19 পরীক্ষার েল কি কেল?

কবরত 14 কেচনর মচ্্ আকম িানাডার বাইচর ভ্রমচণ করচেকেলাম, 
আমাচি কি িরচত হচব?

•  আপনাি কেস্ট কিোল্ট রনতেটিভ হতেও আপনাতক 14 রেন বার়েতত থাকতত হতব এবং সবাি কথতক আোো থাকতত হতব।
•  ককায়াতির্ন অযো্-এি গ্রুপ এেতেম্িন্স, ককায়াতির্ন রিতকায়যোিতম্ অনযুায়ী আপনাতক যরে অবযোহরত কেওয়া হয়, তাহতে আপনাতক রনভৃত বাতস থাকতত হতব না।
•	কফডাতিে ককায়াতির্ন-এি কথতক অবযোহরত পাওয়া সত্বেও আপনাি যরে ককানও উপসে্ম থাতক, তাহতে আপনাতক কেস্ট কিাততই হতব। 

আমার কিাকিড-19-এর উপসর্গগুকল আচে,
আমার কি িরা উকেত
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পকজটিি কনচরটিি
কেস্ট  

িরাচনা  
হেকন

না

হ্াাঁ

হ্াাঁ

হ্াাঁ

** সম্পূর্ম টীকাকিতরি অথ্ম হতো ককারভড-19 টীকাি রদ্তীয় কডাে কনওয়াি পি 14 রেন অথবা আিও অর্ক সময় অথবা অতিারিও স্াস্থযেমন্ত্রতকি দ্ািা সংজ্ারয়ত কিা সময়সীমা।
***েযোতট্াইনতেস্টাইনাে উপসতে্মি েনযে 48 ঘণ্া

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

