
আপনাকে যদি জানাকনা হয় যয, আপদন যোদিড-19 আক্ান্ত ব্যদতির ঘদনষ্ঠ সংস্পক্শে একসকেন:

স্বেচ্ছা নিভৃত বছাসে থছাকুি 
 •  যয-ব্যদতিকে যেস্ট েরার পর যোদিড-19 পদজটিি পাওয়া যেকে, তাঁর সংস্পক্শে যযদিন একস থােকবন, যসদিন যথকে 10 দিকনর জন্য যবেচ্া দনিৃত বাকস থাকুন।
 •  আপনার যদি যোনও উপসেশে না-থাকে এবং আপনার যদি পকুরা টিো যনওয়া থাকে* বা দেেু দিন আকেই যোদিড-19 আক্ান্ত হকয় থাকেন** তাহকে আপনাকে যবেচ্া দনিৃত বাকস থােকত 

হকব না, যদি না পাবদেে যহলথ-এর যথকে যোনও দনকিশে্ যিওয়া হকয় থাকে। তবওুতবওু  আপনাকেআপনাকে  নীকেনীকে  যিওয়াযিওয়া  দনকিশে্েকুোদনকিশে্েকুো  যেকনযেকন  েেকতেেকত  হকব।হকব।   
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আপনি যনি স্�ছানভড-19 আক্ছান্ত স্�ছািও ব্যনতির ঘনিষ্ঠ েংস্পস শ্ে  
এসে পস়েসেি, তছাহসে �ী �রসত হসব

বনি-বনি ভছাব, 
বনি বছা ডছায়নরয়ছা 

(<18 বের)

বেছাি-গন্ধ �ি �সর 
বছা এস�বছাসর  
িছা-পছাওয়ছা

�ছান্ শ্ছাে�ষ্টজ্বর > 37.8°C ও/বছা 
হছাত-পছা ঠছান্ছা হসয় 

যছাওয়ছা

ক্ছান্ত, স্পন্ বছা গছাঁসে 
ব্যথছা (18+ বের)

িছা� নিসয় জে প়েছা 
বছা িছা� বন্ধ হসয় 

যছাওয়ছা

স্পে ব্যথছা িছাথছা ব্যথছা স্�ছাখ স্গছােছাপী 
হসয় যছাওয়ছা 

খছাওয়ছার রুন� �সি 
যছাওয়ছা বছা এস�বছাসর 

িছা-খছা�ছা

গেছা ব্যথছা
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স্রছাজ স্খয়ছাে রছাখুি, স্�ছানভড-19’এর উপেগশে স্িখছা নিসচ্ ন� িছা:
আপনার পকুরা টিো যনওয়া থােকেও* অথবা আপদন দেেু দিন আকেই যোদিড-19 আক্ান্ত হকয় থােকেও, যরাজই যেয়াে রােনু যোদিড-19’এর যোনও উপসেশে যিো দিকচ্ দে না**। নীকের 
যোনও উপসেশে যিো যিয় দে না যেয়াে রােনু:

আপিছার স্�ছািও উপেগশে স্িখছা নিসে:
েসগে-েসগে PCR স্েস্ট �রছাি:
 •	 যোদিড-19 PCR যেস্ট েরাকনার জন্য এেটি অ্যাকসসকেন্ট যসন্টাকর অ্যাপকয়ন্টকেন্ট বেু েরনু।
 •	 আপনার উপসেশে যিো যিওয়ার আকে আপনার PCR যেকস্টর যরজাল্ট দনকেটিি একস থােকে, যের যেস্ট েরান।
 •  আপনার পকুরা টিো যনওয়া থােকে* বা দেেু দিন আকে আপদন যোদিড-19 আক্ান্ত হকয় থােকে**, আপনার যেকস্টর যরজাল্ট না-আসা পযশেন্ত আপনাকে বাদ়িকত থােকে হকব এবং যবেচ্া 

দনিৃত বাকস থােকত হকব। 

বছান়ের স্েছাস�সির স্বেচ্ছা নিভৃত বছাসে থছা�সত হসব:
 •  আপনার বাদ়ির প্রকত্যেকে যবেচ্া দনিৃত বাকস থােকত হকব, আপনার যেকস্টর যরজাল্ট দনকেটিি না-আসা পযশেন্ত, যদি না-তাঁকির পকুরা টিো যনওয়া থাকে* বা দেেু দিন আকে যদি না তাঁরা 

যোদিড-19 আক্ান্ত হকয় থাকেন**।  

আপিছার নিসয়ছাগ�তশে ছাস� জছািছাি বছা পছাবনে� স্হলথস� এই িম্বসর স্�ছাি �রুি: 416-338-7600

আপিছার স্�ছািও উপেগশে িছা-থছা�সেও স্েস্ট �রছাি
 •  আপনার যোনও উপসেশে না-থােকেও, আপনাকে িকুো PCR যেস্ট েরাকতই হকব। প্রথে বার যত তা়িাতাদ়ি সম্ভব, তত তা়িাতাদ়ি েরাকত হকব, এবং দবিতীয় বার েরাকনার সেয়ো 

সাধারণত 1 সপ্াহ পর। েেন এইসব যেস্ট েরাকত হকব, যস-ব্যাপাকর পাবদেে যহলথ আপনাকে দব্ি িাকব জাদনকয় যিকব। 

আপনি যখি স্বেচ্ছা নিভৃত বছাসে থছা�সবি, তখি আপিছার বছান়ের েবছাইস�:
 •	 অপরকে সরুদষিত রাোর জন্য প্রো্্য স্াকন োস্ক পরকত হকব।  •	 দি়ি এদ়িকয় েেকত হকব।
 •  যাঁকির ্ারীদরে সেস্যা আকে বা যাঁরা বয়স্ক তাঁকির যথকে যত িরূ সম্ভব িকূর থাকুন।  •	 অপকরর যথকে ি’ু দেোর িরূত্ব বজায় রােনু।

*পকুরা টিো যনওয়া োকন যোদিড-19 টিোর দসদরকজর দবিতীয় যডাজ যনওয়ার পর 14 বা তার যবদ্ দিন পার হকয় যাওয়া, বা ওন্টাদরও দেদনদ্রি অব যহলথ-এর দনকিশে্ োযশেের হকব। 

**দেেু দিন আকে যোদিড-19 আক্ান্ত হওয়া োকন যয-ব্যদতির েত 90 দিকনর েকধ্য যোদিড-19 পদজটিি দেে এবং এেন দযদন পাবদেে যহলথ-এর পষি যথকে ো়ি যপকয়কেন।

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf

