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িনউ সাউথ ওেয়লস েহােটল েকায়ারা�াইন
কম�র নজরদাির ও পরী�া করার কায�ম
�

পাবিলক েহল্থ (েকািভড-১৯ এয়ার �া�েপােট� শন েকায়ারা�াইন) অড�ার (নং ৪) ২০২০ এর অধীেন, েকান কম�র েকান
মেনানীত েকায়ারা�াইন ব�ব�াপনার সং�ার আওতায় আসেত হেল, েস ব��� অবশ�ইঃ
•

িনউ সাউথ ওেয়লেসর পরী�া কায�েম
�
িনিদ� � করা এমন েকান ব��� হেবন যাঁর উপর পরী�ার বাধ�বাধকতা
�েযাজ� হয়; এবং

•

িযিন েকান েকায়ারা�াইন েহােটল সং�া� িবষেয় কাজ কেরন বা পিরেষবা দান কেরন; এবং

•

িতিন হয় েকান পুিলশ অিফসার, েকান েকায়ারা�াইন ব�ব�াপনায় েকান ব���েক ডা�াির িচিকৎসা বা য� করার
উে�েশ গমন/�েবশ করেছন, না হয় ব�ব�াপনার কাজকম �পিরচালনা করেছন বা ব�ব�াপনা�টর সাধারণ
পিরচালনার জন� �েয়াজনীয় পিরেষবা দান করেছন।

িমিন�� অব েহল্থ িনিদ� � কেরেছ েয িনউ সাউথ ওেয়লস পরী�া কায�েমর
�
িন�িলিখত ব���গণ হেলন েসই সব ব���
যাঁেদর উপর এই আেদেশর অধীেন পরী�ার বাধ�বাধকতা �েযাজ� হয়।

সচরাচর �জ�াসা করা ��াবলী
েহােটল েকায়ারা�াইন ব�ব�াপনার কম�েদর িনয়িমত েকািভড-১৯ পরী�া করার উে�শ� িক?
পাবিলক েহল্থ (েকািভড-১৯ এয়ার �া�েপােট� শন েকায়ারা�াইন) অড�ার (নং ৪) ২০২০ এর �েয়াজন অনুসাের িনউ
সাউথ ওেয়লস েহল্থ আমােদর েকায়ারা�াইন ব�ব�াপনায় কমরত
� েকান েকান কমচারীর
�
�িত য� ও সাবধানতার জন�
েহােটল েকায়ারা�াইন ব�ব�াপনার কম�েদর উপর িনয়িমত েকািভড-১৯ পরী�া করা বা�বায়ন করেছ। েযেহত�
জগৎব�াপী েকািভড-১৯ েরাগীর সংখ�া েবেড় যাে� এবং অিধকতর ব���রা িবেদশ েথেক অে�িলয়ায় িফের আসেছ,
আমরা অিধকতর সংখ�ায় েরাগীেদরেক েকায়ারা�াইন ব�ব�াপনায় েদখেত পা��। এই পরী�া েরােগর �ারি�ক সতক�তা
সংেকত িহসােব কাজ কের – এমন িক কােরা েকান ল�ণ েদখা েদওয়ার আেগই।

মুেখর লালা পরী�া িকভােব কাজ কের?
এই নূতন কায�ম
�
ঘনঘন মুেখর লালা পরী�া ব�বহার করেব। লালা সং�হ েবদনাহীন ও অ� সময় েনয়। েলেবেল
ব���গত িববরণ স�ঠক িক না পরী�া ক�ন ও েসটা �টউেবর উপর লািগেয় িদন। পরী�ার েসায়াব�ট ৩০ েসেকে�র জন�
�জ�ার উপর রাখুন এবং সাবধােন মুখ েথেক েবর ক�ন েযন েঠাঁেট েছাঁয়া না লােগ। েসায়াব�ট েদওয়া �টউেবর মেধ� রাখুন,
কা�ঠ�ট েভে� েফলুন, শ� কের স্�ু েপঁিচেয় ঢাকনা�ট লািগেয় িদন এবং নমুনা ব�ােগর মেধ� রাখুন।

মুেখর লালা পরী�া িক েকািভড-১৯ ছাড়া আর িকছ� েদখেত পায় (এলেকাহল, অন�ান� ওষুধপ�,
িবেনাদনমূলক েনশার ব�, গভ�াব�া)?
না। এই পরী�া �ধু েকািভড-১৯ এর উপি�িত ধরেব।

মুেখর লালা পরী�া িক আেগকার েকািভড-১৯ সং�মণ ধরেত পাের?
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আেগকার েকািভড-১৯ সং�মেণর �মাণ এেত থাকেত পাের।

সমােজর অন�ান� সদস�রা িক নােক ও গলায় েসায়ােবর পিরবেত� মুেখর লালা পরী�া করােত পাের?
দুভা� গ��েম না। ল�ণ েদখা েদওয়া েয েকান ব���র জন� নােক এবং গলায় েসায়াব পরী�া হেলা সবেচেয় িনভ� ল
�
েরাগিনণয়মূ
� লক পরী�া। বত�মােন, মুেখর লালা পরী�া ল�ণ েদখা না েদওয়া ব���েদর জন� (যাঁেদর েকান ল�ণ নাই)
ছাঁকিন-পরী�া িহসােব ব�বহার করা হয়।

অন�ান� উ�-ঝু ঁ িকর েগা��রা িক মুেখর লালা পরী�া করােত পাের? েযমন, �া��েসবার কম�গণ?
এই পযােয়,
�
যাঁরা আ�জ�ািতক �মেণর অ�ভােগ রেয়েছন তাঁেদর উপর আমরা দৃ�� েক�ীভূ ত কেরিছ – যাঁরা িবমানব�ের,
সমু�ব�ের, এবং েহােটল েকায়ারা�াইেন রেয়েছন। সরকার অন�ান� েগা��েদরেক ভিবষ�েত �েয়াজনানুসাের িবেবচনা
করেব।

আমার েছাট িশ�র েকািভড-১৯ এর ল�ণ রেয়েছ – তারা িক নােক ও গলায় েসায়ােবর পিরবেত�
মুেখর লালা পরী�া করােত পাের?
দুভা� গ��েম না। ল�ণ েদখা েদওয়া েয েকান ব���র জন� নােক এবং গলায় েসায়াব পরী�া হেলা সবেচেয় িনভ� ল
�
েরাগিনণয়মূ
� লক পরী�া। বত�মােন, মুেখর লালা পরী�া ল�ণ েদখা না েদওয়া ব���েদর জন� (যাঁেদর েকান ল�ণ নাই)
ছাঁকিন-পরী�া িহসােব ব�বহার করা হয়।

এই পরী�া কতটা িনভ� ল
� ?
এই পরী�া বহ� িভ�েদশী পিরেবেশ ইিতবাচক ফলাফল েদিখেয়েছ। এটা ভাইরাস ধরেত েমাটামু�ট ৮৩% - ৮৫% সংেবদী।
যা সংেবদনশীলতার মােপ (ভাইরাস থাকেল তা ধরার �মতা) ধরা না পের তা ছাঁকিন-পরী�ার বিধত� েপৗনঃপুিনকতায়
পূরণ হেয় যায়।

ঘনঘন পরী�ার ঝু ঁ িক িক িক? আমার মুেখ িক ব�থা হেত পাের? �িতিদন �হেণর জন� েকিমেকল�িল
িক িনরাপদ?
ঘনঘন পরী�ার সে� জিড়ত েকান ঝু ঁ িক েনই। েসায়াব আপনার মুেখ ব�থা সৃ�� করেব না, এটা আরােমর সে� আপনার
�জ�ার উপর থাকেব। েসায়ােব েকান েকিমেকল েনই, এটা �ধু আপনার লালা �েষ িনেব।

আমার পরী�ার ফল হাঁ-বাচক হেল কী হেব?
আপনার লালা পরী�া ভাইরাস সনা� করেল আপনােক তৎ�ণাৎ �-িব��� করেত বলা হেব এবং আপনােক আরও
েরাগিনণয়মূ
� লক পরী�া করােত হেব। এমন ঘটেল িনউ সাউথ ওেয়লস েহল্েথর েকান সদস� আপনােক বলেবন কী
করেত হেব।

আমার আশংকা আমার পরী�ার ফল হাঁ-বাচক হেল আিম চাকির হারােত পাির।
েয েকান েলােকর েকািভড-১৯ হেত পাের। এই সং�ােম সমাজ হেলা মূল সহেযাগী। অ�বত� হেয় আপিন সমাজেক এই
মহামারীর িব�ে� লড়াই করেত সাহায� করেছন। এই মহামারীর িব�ে� স��িলতভােব লড়াই করেত আমােদর এক�ট
সমি�ত পথ িন��ত করার জন� িনউ সাউথ ওেয়লস আমােদর েহােটল অংশীদারেদর সে� অত�� ঘিন�ভােব কাজ
কের।

আমার পরী�ার ফল হাঁ-বাচক হেল আিম চাই না সংবাদসং�া তা জানুক – আমার েকািভড েরাগ
হেয়েছ জানেত পারেল আমার সমাজ �ু� হেত পাের।
সব পরী�ার ফলাফল এবং েরাগীরা েগাপন থাকেব এবং তথ�াবলী েকবলমা� েগাপনীয়তা আইন েমাতােবক ব�বহার ও
�কাশ করা হেব।

আিম পরী�া না করােল কী হেব?
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নজরদাির পরী�া িনরাপ�ার এক�ট ���পূণ �পিরমাপ এবং েকান গণ�া�� ব�ব�া তা সমথন� করেব। আপিন যিদ েকান
মেনানীত েকায়ারা�াইন ব�ব�ার কম� হন এবং আপিন পাবিলক েহল্থ (েকািভড-১৯ এয়ার �া�েপােট� শন েকায়ারা�াইন)
অড�ার (নং ৪) ২০২০ এর অধীেন পরী�া �ত�াখ�ান কেরন তাহেল আপিন েকায়ারা�াইন ব�ব�ায় ঢ�কেত পারেবন না।
আপনার সে� আপনার িনেয়াগ ব�ব�া স�ে� িনেয়াগকত�ার আেলাচনা করার দরকার হেব।

আমার েকািভড-১৯এর ল�ণ থাকেল আিম িক নােক েসায়ােবর পিরবেত� মুেখর লালা পরী�া করােত
পাির?
দুভা� গ��েম না। ল�ণ েদখা েদওয়া েয েকান ব���র জন� নােক এবং গলায় েসায়াব পরী�া হেলা সবেচেয় িনভ� ল
�
েরাগিনণয়মূ
� লক পরী�া। মুেখর লালা পরী�া েকবলমা� ল�ণহীন ব���েদর জন� ছাঁকিন-পরী�া িহসােব ব�বহার করা
হয়।

নজরদাির পরী�া করােত আমার কত খরচ হেব?
পরী�া আপনার ও আপনার িনেয়াগকত�া উভেয়র জন� মূল�হীন।

ফলাফল েপেত কত েদরী হয়?
পরী�ার ফলাফল েকবলমা� হাঁ-বাচক হেল তা জানােনা হেব। এটা সাধারণত ২৪ ঘ�ার মেধ� জানােনা হেব। হাঁ-বাচক
ফলাফল না েপেল ধের িনন েয আপনার ফলাফল েনিতবাচক।

মুেখর লালা পরী�া করা কখন �� হেব?
কায�ম
�
েসামবার ১৪ িডেস�র ২০২০ হেত পযায়�েম
�
�� হেব।

মুেখর লালা েসায়াব পরী�ার পর আমােক িক �-িব��� করেত হেব?
না। আপনােক �-িব��� করেত হেব েকবলমা� যিদ আপনার ল�ণ েদখা েদয় বা েকান েরাগীর সং�েশ �আেসন।

আর কােক কােক পরী�া করা হেব?
এই পযােয়,
�
েকবলমা� েকান েকায়ারা�াইন ব�ব�াপনায় কমরত
� িনরাপ�া কম�েদরেক পরী�া করা দরকার। সরকার
�েয়াজন েমাতােবক অন�ান� েগা���িলেক িবেবচনা করেব।

এেত িক ব�থা লাগেব?
না। পরী�া েবদনাহীন, �সারণশীল নয় এবং �ায় ১ িমিনট সময় েনয়।

আমার যখন ল�ণ েনই তেব েকন আমােক পরী�া করা হে�?
মুেখর লালা পরী�ােক এক�ট কাযকর
�
�ারি�ক সতক�তা ধরার য� িহসােব েদখােনা হেয়েছ। পরী�া�ট কােরা ল�ণ েদখা
েদওয়ার আেগই আমােদরেক েরােগর পথ অনুসরণ করার সুেযাগ িদেব।

আিম িক েকািভড-১৯ েরােগর উ� ঝু ঁ িক��?
হাজার হাজার েলাক িনউ সাউথ ওেয়লস েকায়ারা�াইেনর মাধ�েম িনরাপেদ অে�িলয়া িফের এেসেছ। যিদও আমরা
আমােদর কাযধারার
�
উপর আ�াশীল, আমরা �ীকার কির েয যখন জগৎ জুেড় েকািভড-১৯ েরাগীর সংখ�া বাড়েছ, তখন
অে�িলয়া িফের আসা আ�জ�ািতক �মণকারীেদর মেধ� সং�মেণর হার বৃ�� পােব।

আিম যিদ মুেখর লালা পরী�া কির এবং েস িদনই পের েরােগর ল�ণ েদখা েদয় বা পেরর িদন, তাহেল
আিম কী করব?
আপিন কােজ যােবন না, নােক এবং গলায় েসায়াব পরী�া করান, এবং ফলাফল না পাওয়া পয�
� �-িব��� থাকুন।
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