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কখন আমার COVID-19 পরীক্া করা উচিত?
 • আপনার COVID-19 এর উপসর্গ আছে।

 • আপচন গুরুতর অসুস্থতার উচ্চ ঝঁুচকছত রছ়েছেন এবং সম্প্রচত COVID-19 -এ আক্ান্ত কাছরা 
সংস্পছ ্্গ এছসছেন।

 • COVID-19 -এ আক্ান্ত কাছরা সাছে আপনার সংস্প ্্গ আছে- সসটা হছত পাছর পচরবাছরর সকউ অেবা 
অন্য কাছরা সাছে আপনার সবচ্ বা মাঝাচর ধরছনর সংস্প ্্গ রছ়েছে।

কারা গুরুতর অসুস্থতার ঝঁুচকছত সবচ্ পচরমাছন আছেন?
 • ৬০ বের বা তার সবচ্ ব়েছসর মানুষ

 • রর্গ বতী নারী

 • আচিবাসী, টছরস স্রেইট আইল্যান্ার এবং প্যাচসচিক দ্ীপপুছজের মানুষ (৩৫ বের বা তার সবচ্ ব়েস সেছক)

 • স্থথূলতা, ডা়োছবটিস, গুরুতর কাচড্গ ওরাসকুলার সরার, িীর্গস্থা়েী িুসিুছসর সরার (গুরুতর হঁাপাচন সহ রত ১২ মাছস 
হাসপাতাছল রচত্গ র প্রছ়োজন হছ়েচেল), গুরুতর িীর্গস্থা়েী চলরার বা চকডচন সরার, সচক়্ে ক্যান্ার বা যাছির সরার প্রচতছরাধ 
ক্মতা িবু্গল

 • চকেু প্রচতবন্ী ব্যচতি আছেন যাছির প্রচতবন্কতা তাছির িুসিুস, হৃৎচপণ্ড বা সরার প্রচতছরাধ ক্মতাছক প্ররাচবত কছর

 • বৃদ্াশ্রম এবং প্রচতবন্ী সসবা প্রচতষ্াছনর বাচসন্া

 • ১৮ বের বা তার সবচ্ ব়েসী ব্যচতিরা যাছির টিকা সিও়ো হ়েচন

আমার সকান COVID-19 পরীক্া করা উচিত?
আপনার COVID-19 আছে চকনা তা পরীক্া করার জন্য আপচন দটুি ভিন্ন পরীক্ষা করছত পাছরন। একটি 
র়্ষাভপড অ়্ষাভটিজেন পরীক্ষা (RAT) যা আপচন চনছজ করছত পাছরন এবং একটি PCR (নাক এবং রলা 
সসা়োব) পরীক্ষা যা একটি সটচ্টং চলিচনছক করা হ়ে

 • যভদ আপভন গুরুতর অসুস্থতষার উচ্চ ঝঁুভিজত থষাজিন তছব আপনার একটি PCR পরীক্ষা করা 
উচিত। আপনার যচি দ্রুত PCR পরীক্ার িলািল না পাও়োর সম্াবনা োছক, তছব PCR পরীক্ার 
িলািছলর জন্য অছপক্া করার সম়ে র্যাচপড অ্যাচটিছজন পরীক্া করুন (যচি আপনার কাছে 
পরীক্ার চকট োছক)।

 • যচি আপনার গুরুতর অসুস্থতার উচ্চ ঝঁুচক না োছক, তছব আপচন র্যাচপড অ্যাচটিছজন পরীক্া করুন 
যচি না আপনার ডাতিার আপনাছক PCR পরীক্া করছত বছল।  

COVID-19 পচজটির হছল আচম কী করব?
 • যচি আপনার PCR পরীক্া়ে পজেটিি িলািল আছস, তাহছল আপনার COVID-19 আছে, 

এমনচক আপনার উপসর্গ না োকছলও। আপনাছক অব্্যই testing positive to COVID-19 and 
managing COVID-19 safely at home এর পরাম ্্গ অনুসরণ করছত হছব।

 • আপনার যচি র্যাচপড অ্যাচটিছজন পরীক্া়ে পচজটির আছস তছব Service NSW -তত ভনবন্ধন িরুন 
এবং testing positive to COVID-19 and managing COVID-19 safely at home পরাম ্্গ 
অনুসরণ করুন।
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আপনার যচি স্াস্থ্য চবষ়েক সকাছনা উছদ্র োছক এবং রাষা সহা়েতার প্রছ়োজন হ়ে তাহছল TIS 131 450 নম্বছর কল করুন 
এবং Health Direct এর 1800 022 222 নম্বছরর জন্য চজজ্াসা করুন।
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/get-tested-for-covid-19#higher
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/register-positive-rat-test-result
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