কররোনোভোইরোস (COVID-19) থেরক সমোজরক রক্ষো করো
আমরো থেরেতু COVIDSafe জীবনেোপরনর দিরক েোদি, এটি খু বই গুরুত্বপূ র্ণ থে আপদন েদি অসু স্থ েন তরব বোদিরত
েোকুন। আপনোর েদি ঠোন্ডো-কোদি বো ফ্লু-এর মরতো উপসর্ণ থিখো থিয় তরব আপনোর উদিৎ COVID-19 পরীক্ষো
করোরনোর জনয দিদকৎসো উপরিি থখোোঁজ করো। মৃ দু উপসরর্ণর মোনু ষরোও ভোইরোসটি ছিোরত পোররন।
COVID-19-এর পরীক্ষো
পরীক্ষোটি থরোর্ীর COVID-19 আরছ দকনো তো সনোক্ত করর এবং স্বোস্থয কতৃণপক্ষরিররক ভোইরোরসর দবস্তোর দিদিত
করোর জনয সোেোেয করর।
থর্োিোর দিরক থরোর্দনর্ণয় করোর অেণ েরি থে আপদন আপনোর বন্ধুবোন্ধব বো পদরবোরর ভোইরোসটি ছিোরনো এিোরত
পিরক্ষপ দনরত পোররবন। আপনোর েদি জ্বর, কোদি, র্লো বযোেো বো দনিঃশ্বোরসর স্বল্পতো েোরক, তরব আপনোর পরীক্ষো
করোরনো জরুরী।
পরীক্ষো করোরনো আররো জরুরী েদি আপদন অসুস্থ েোরকন এবংিঃ
• আপদন েদি সম্প্রদত দবরিি থেরক অরেদলয়োরত দিরর আরসন। অরেদলয়োরত আসোর সোরে সোরে সব
ভ্রমর্কোরীরিররক ১৪ দিরনর জনয পৃ েকীকরর্ করো েরব;
• COVID-19 আরছ এমন কোররো সোরে েদি আপনোর র্ত ১৪ দিরনর মরযয ঘদনষ্ট সংরেোর্ েয়;
• আপদন েদি থেলে থকয়োর, এইজড থকয়োর বো থরদসরডদিয়োল থকয়োর ওয়োকণ োর েন বো থরোর্ীর সোরে সরোসদর
সংরেোর্ আরছ এমন স্টোি েন।
আদম থকোেোয় পরীক্ষো করোরত পোদর?
পরীক্ষোটি করোরনোর বযবস্থো করোর জনয আপদন আপনোর ডোক্তোররর সোরে থেোর্োরেোর্ কররত পোররন বো আপদন একটি
শ্বোস-প্রশ্বোসজদনত দিদনরক থেরত পোররন। আপদন েদি আপনোর ডোক্তোররর সোরে সোক্ষোৎ কররন, তরব আরর্ দিদনরক
থেোর্োরেোর্ করো এবং তোোঁরিররক আপনোর উপসর্ণগুরলো বলো জরুরী। এটি তোোঁরিররক আপনোর আর্মরনর বযোপোরর
প্রস্তুদত দনরত এবং দিদনরক উপদস্থত অনযোনযরিররক রক্ষো কররত সোেোেয কররব।
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শ্বোস-প্রশ্বোসজদনত দিদনকগুরলো েরলো সোরো থিরি ছিোরনো স্বোস্থযরকন্দ্র থেগুরলোর থকন্দ্রদবন্দু েরি তীব্র শ্বোস-শ্বোসজদনত
ইনরিকিরনর উপসর্ণসে মোনু ষরিররক পরীক্ষো করো। শ্বোস-প্রশ্বোসজদনত দিদনকগুরলো খুোঁরজ থপরত
www.health.gov.au/covid19-clinics ওরয়বসোইটটিরত েোন। আপনোর থস্টট ও থটদররটোদররত েয়রতো আররো
অদতদরক্ত দিদনক েোকরত পোরর থেখোরন আপদন পরীক্ষো করোরত পোররন। আপদন আপনোর থস্টট ও থটদররটোদরর স্বোস্থয
ওরয়বসোইরট খুোঁরজ থিখরত পোররন।
আপদন েদি ভোইরোসটির জনয পরীক্ষো করোন, তরব আপনোর বোদিরত েোকো এবং অনয মোনু ষরির সোরে সংরেোর্ এদিরয়
িলো প্ররয়োজন। পরীক্ষোর িলোিল থপরত এক থেরক দুই দিন লোর্রত পোরর।
আপনোর েদি গুরুতর উপসর্ণ েোরক থেমন দনিঃশ্বোরসর সমসযো, তরব জরুরী দিদকৎসো পোবোর জনয আপনোর 000 নম্বরর
কল করো উদিৎ।

দবস্তোর েোমোরত সোেোেয করুন
আমোরির সমোজরক রক্ষো কররত, প্ররতযরকর উদিৎ িোরীদরক দূরত্ব ও ভোরলো স্বোস্থযদবদয িিণো করো িোদলরয় েোওয়ো। অনয
মোনু ষরির থেরক ১.৫ দমটোর দূরত্ব বজোয় রোখো ও অসু স্থ েরল বোদিরত েোকো দনদিত করুন। আপনোর েোত সোবোন ও পোদন
দিরয় থযৌত করুন ও আপনোর কনু ইরয় কোদি বো েোোঁদি দিন। COVID-19-এর দবস্তোর েোমোরত সোেোেয করোর জনয আমরো
সবোই আমোরির অংিটুকু কররত পোদর।

COVIDSafe অযোপটি ডোউনরলোড করুন
আপদন েদি এখরনো করর নো েোরকন, তোেরল আপনোর পদরবোর, বন্ধু-বোন্ধব ও সমোজরক রক্ষো কররত সোেোেয করোর জনয
COVIDSafe অযোপটি ডোউনরলোড করুন। কররোনোভোইররস আক্রোন্ত কোররো সোরে সংরেোর্ েরয়রছ এমন মোনু ষরির
অবদেত কররত অযোপটি র্র্ স্বোস্থয কমণকতণ োরিররক সেোয়তো করর।

COVID-19 সম্পরকণ আররো তেয
সরকোরী উৎস থেরক অবদেত েোকো জরুরী। www.australia.gov.au ওরয়বসোইরট েোন, কররোনোভোইরোস থেল্পলোইন
(Coronavirus Helpline)-এ 1800 020 080 নম্বরর বো ট্রোিরলটিং অযোন্ড ইন্টোররপ্রটিং সোদভণ স(the translating
and interpreting service)-এ 131 450 নম্বরর কল করুন।
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