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অভিিাবকদের জন্য ভনদেদেভিকা: যভে আপনার সন্ান ককাভিড-19-এ 
আক্ান্ ককাদনা ব্যক্তির ঘভনষ্ঠ সংস্পদি দে এদস থাদক

যদি দিশু পদিচয ্যা কেন্দ্রেি অথবযা দবিল্যান্দেি েযািও কেযাদিড-19 পজিটিি হে, তযাহন্দল অদিিযাবেন্দিি িযানযান্দনযা হন্দব।
 •	 	কয সমস্ত দিশু ঘদনষ্ঠ সম্পন্দে ্এন্দসন্দে, তযান্দিি অবি্ই পজিটিি হওেযা ব্জতিি সন্দগে অদতিমবযাি ঘদনষ্ঠ সম্পন্দে ্আসযাি দিন 

কথন্দে 10 দিন্দনি িন্ বযাদ়িন্দত থযােন্দত হন্দব এবং স্ব-দবজছিন্ন হন্দে থযােন্দত হন্দব।
 •	 	কয সমস্ত দিশুি সম্পপূর ্ িীেযােির হন্দেন্দে*  অথবযা সম্প্রদত কেযাদিড-19 –এ সংক্রদমত হন্দেন্দে**, এবং কেযাদিড-19 –এি 

কেযান্দনযা লক্ষর কনই, তযান্দিি িনস্বযাস্্ িপ্তন্দিি দ্যািযা দনন্দি্ি নযা কিওেযা পযত্ি স্ব-দবজছিন্ন থযােযাি প্রন্দেযািন কনই।

প্রদ্্যকভেন আপনার সন্াদনর ককাভিড-19-এর লক্ষণগুভল পয দেদবক্ষণ করুন:
কয সমস্ত দিশুি সম্পপূর ্ িীেযােির হন্দেন্দে*  অথবযা অদতিম 90 দিন্দনি মন্দ্্ সম্প্রদত কেযাদিড-19 –এ সংক্রদমত হন্দেন্দে**, 
তযান্দিিও লক্ষরগুদল প্রন্দত্েদিন পযন্্দবক্ষর েিযা উদচত।

লক্ষণগুভলর সম্পূণ দে ্াভলকার মদ্্য অন্ি্দেতি আদে:

যভে আপনার সন্াদনর মদ্্য এই লক্ষণগুভল কেখা কেয়:
্াহদল ভপভসআর কেস্ট করাদ্ হদব:
 •	 	আপনযাি সতিযান্দনি িন্ দপদসআি কিন্দটেি ব্বস্যা েরুন।আপনযাি দবি্যালে অথবযা দিশু পদিচয ্যা কে্রে কথন্দে কহযাম 

দপদসআি কিটে দেি সংগ্রহ েরুন, অথবযা এেটি মপূল্যােন কেন্দ্রেি অ্যান্দপযান্দেনন্দমন্ট দনন।
 •	 কিদপড অ্যাদন্টন্দিন কিটে ব্বহযাি েিন্দবন নযা। আপনযাি সতিযান্দনি িন্ দপদসআি কিটে প্রন্দেযািন।
 •	 	এমনদে যদি আপনযাি সতিযান্দনি সম্পপূর ্ িীেযােির হন্দে থযান্দে*  অথবযা সম্প্রদত কেযাদিড-19 –এ সংক্রদমত হন্দে থযান্দে**, 

তবুও তযান্দিি বযাদ়িন্দত থযােন্দত হন্দব এবং স্ব-দবজছিন্ন হন্দে থযােন্দত হন্দব এবং কিন্দটেি ব্বস্যা েিযান্দত হন্দব।

বাভ়ির সেস্যদেরও স্ব-ভবক্ছিন্ন হদয় থাকদ্ হদব:
 •	 	আপনযাি সতিযান্দনি দনন্দেটিি কিটে দিন্দপযাি্ নযা আসযা পযত্ি আপনযাি পদিবযান্দিি প্রন্দত্েন্দেই স্ব-দবজছিন্ন হন্দে থযােন্দত হন্দব, 

যতক্ষর নযা পদিবযান্দিি সিস্ন্দিি সম্পপূর ্ িীেযােির হে অথবযা অদতিম 90 দিন্দনি মন্দ্্ সম্প্রদত কেযাদিড-19 –এ সংক্রদমত 
নযা হন্দে থযান্দে**।

আপনার ভবে্যালদয় জানান অথবা জনস্বাস্্য ভবিাদের 416-338-7600 নম্বদর ক�ান করুন।  

আপনার সন্ান স্ব-ভবক্ছিন্ন হদয় থাকার সময়, আপনার পভরবাদরর প্রদ্্যকদক অবি্যই করদ্ 
হদব:
 •	 অন্যান্ন্দিি সুিদক্ষত িযাখযাি িন্ প্রেযাি্ স্যান্দন মযাস্ক পদি্যান েিন্দত হন্দব।
 •	 িনবহুল স্যান পদিহযাি েিন্দত হন্দব।
 •	 স্বযাস্্িদনত সমস্যা থযােযা ব্জতি অথবযা বেস্ক ব্জতি সহ অন্যান্ন্দিি সন্দগে সংস্পি ্ সীদমত েিন্দত হন্দব।
 •	 অন্যান্ন্দিি কথন্দে িুই দমিযাি িপূিত্ব বিযাে িযাখন্দত হন্দব।
*সম্পপূর ্ িীেযােির –এি অথ ্ হন্দলযা কেযাদিড-19 িীেযাি দদ্তীে কডযাি কনওেযাি পি 14 দিন অথবযা আিও অদ্ে সমে অথবযা অতিযাদিও স্বযাস্্মন্ত্রন্দেি দ্যািযা সংজ্যাদেত েিযা সমেসীমযা। 

**সম্প্রদত কেযাদিড-19-এ সংক্রদমত হওেযাি অথ ্ হন্দলযা সংদলিষ্ট ব্জতিটিি অদতিম 90 দিন্দনি মন্দ্্ কেযাদিড-19 পজিটিি হন্দেদেল এবং িনস্বযান্দস্্ি দ্যািযা মুতি েিযা হন্দেন্দে।

ো কোলাদনা, বভম বা 
ডায়ভরয়া

স্বাে বা েন্ধ কম কদর বা 
এদকবাদর না-পাওয়া

কাভি শ্াসকষ্টজ্বর > 37.8°C এবং/
বা িরীর ঠান্া হদয় 

যাওয়া

প্রচণ্ড ক্াভন্, কপভি 
ও োদঁে ব্যথা

নাক ভেদয় জল প়িা 
বা নাক বন্ধ হওয়া

েলা ব্যথা মাথা ব্যথা কচাখ কোলাভপ 
হওয়া

ভখদে কম অথবা 
অিাব 

েলা ব্যথা

অদ্াবর 6, 2021  

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

