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

জ্বর অথবা 
শরীর ঠান্া 
হচে যাওো

স্াে বা রন্ধ িম 
িচর বা এচিবাচর 

না-পাওো

বকম-বকম ভাব, বকম 
বা ডােকরো

(বেস শুধমুাত্র <18)

যদি আপনার আগে থেগেই স্াস্থ্য জদনত থোগনা সমসথ্যা োোর জনথ্য ওই সব উপসে্গ থিখা দিগে োগে, তাহগে উত্তর দহসাগব “না” থবগে দনন। যদি না থসই উপসে্গ নতুন 
েগর বা আোিা েগর থিখা দিগে োগে, বা আগের থেগে আরও থবগ়ে দেগে োগে।

*টিো থনওোর 48 ঘণ্ার মগ্থ্য সামানথ্য ক্াদতি, থপদি বা োঁগের বথ্যোর উপসে্গ থিখা দিগে, উত্তর দহসাগব “না” থবগে দনন, এবং জনস্াস্থ্য সম্পদে্গ ত সমস্ত বথ্যবস্া অনসুরণ 
েরনু।48 ঘণ্া পগরও যদি উপসে্গ থসগর না-যাে, এবং অবস্া যদি আরও খারাপ হগে যাে, তাহগে উত্তর দহসাগব “হ্াাঁ”থবগে দনন।

প্রেণ্ড ক্াকতি, কপকশ ও 
রাাঁচে ব্থা*

(বেস শুধমুাত্র 18+)

িাকশ শ্াসিষ্ট

আপগেগেে থসগটেম্বর 22, 2021 

2.   কিানও কেকিৎসি, স্াস্্ কসবা প্রোনিারী, জনস্াস্্ ইউকনে, অথবা িানাকডোন বড্গ ার সাকভ্গ স এচজকসি 
আপনাচি কি বত্গ মাচন কবকছিন্ন থািচত (বাক়িচত থািচত) বচলচে?

  •  েত 14 দিগন প্রগোপ বদৃধি, থযাোগযাে অনসুরণ, অেবা োনাোর বাইগর ভ্রমগণর জনথ্য এটি হগত পাগর।

3.   আপকন কি এমন িাচরা সচগে বসবাস িচরন, যাাঁচেরচি কেকিৎসি, স্াস্্ কসবা প্রোনিারী, অথবা জনস্াস্্ 
ইউকনচের পক্ষ কথচি বত্গ মাচন কবকছিন্ন হচে থািচত বলা হচেচে?

  •		যদি আপদন সম্পপূণ্গ	টীোেরণ** হগে োগেন অেবা দবেত 90 দিগনর মগ্থ্য আপনার থোদিে-19 পদজটিি হগে োগে এবং এরপর থেগে মকু্ত হগে 
আগেন, তাহগে “না” বােুন।

TORONTO.CA/COVID19

দেফ	থমদেেথ্যাে	অদফসার	অব	থহলে	অদফস
থেগে থয-পরামি্গ ও দনগি্গি থিওো হগেগে, থসই অনযুােী ততদর েরা হগেগে।

হ্াাঁ

না

হ্াাঁ

না

কিাকভড-19 পথ্যাগ্ান দ্রিদনং থপাস্ার
এই স্াগন প্রগবি েরার পপূগব্গ সমস্ত পথ্যাগ্ানগে অবিথ্যই থসল্ফ-দ্রিন েরগত হগব।

যকে উপচরর 
কিানও প্রচনের 
উত্তর “হ্াাঁ” হে:

এই স্ান উচলেখ 
িরচবন না

েরচ্া জনস্াস্্ পরামশ্গ 
অনসুরণ িরুন

**সম্পপূণ্গ টীোেরণ –এর অে্গ হগো থোদিে-19 টীোর দবিতীে থোজ থনওোর পর 14 দিন অেবা আরও অদ্ে সমে অেবা অতিাদরও স্াস্থ্যমন্ত্রগের বিারা সংজ্াদেত েরা সমেসীমা।

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID_19_bus_orgs_question_signage.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

