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COVID-19-এর সংস্পর শ্ে আসা 
ব্যক্তিরের জন্য তথ্য

health.nsw.gov.au 

Bengali
Information for people exposed to COVID-19

আক্ি কীভারব জানব যে আক্ি COVID-19-এর সংস্পর শ্ে এরসক্ি ক্কনা?
COVID-19 কমিউমিটিতে খুবই সাধারণ মবষয়। COVID-19 এ আক্ান্ত ব্যমতিতের আিরা উপতেশ দেই দে োরা দেি 
োতের উপসর্গ দেখা দেওয়ার ২ মেি আতর অথবা োতের পরীক্ায় পমিটিভ আসার ২মেি আতর (এই েটুির িতধ্য দেটি 
প্রথতি ঘতে) দে দ�াতকতের সাতথ োরা সিয় কাটিতয়তে োতেরতক িািাতে দে োতের COVID-19 হতয়তে। 

েমে আপিাতক দকউ বত� দে আপমি COVID-19 এ আক্ান্ত ব্যমতির সাতথ সিয় কাটিতয়তেি, েতব আপিার ঝঁুমক দবাঝার 
িি্য এবং মিতিতক, আপিার পমরবার এবং আপিার সম্প্রোয়তক রক্া করার িি্য আপমি কী করতে পাতরি ো িািতে 
এই পরািশ্গটি দিতি চ�ুি।

কারা আক্ান্ত হওযার ঝঁুক্করত ররযরি?
COVID-19 -এ আক্ান্ত হওয়ার ঝঁুমক দবত়ে োয়:

• COVID-19 আক্ান্ত ব্যমতির সাতথ আপমি দে পমরিাণ সিয় ব্যয় কতরি এবং আপমি োতের সাতথ কেো ঘমিষ্ঠভাতব 
দি�াতিশা কতরি োর উপর 

• আপমি েখি আভ্যন্তরীণ স্াতি থাতকি (আপমি েমে বাইতর থাতকি েতব ঝঁুমক কি থাতক)
• আপমি েখি িাস্ক পতরি িা (আপিার সাতথ থাকা ব্যমতি েমে িাস্ক পতরি েতব ঝঁুমক আরও অতিক কি থাতক)।

টিকা COVID-19 হওয়ার ঝঁুমক হ্াস কতর, েতব এই সুরক্া সিতয়র সাতথ সাতথ হ্াস পায় এবং ওমিক্তির িতো 
COVID-19 এর মকেু মিমে্গ ষ্ট ধরতণর মবরুতধে কি কাে্গকর হতে পাতর। বুস্ার দ�াি উতলেখতোর্যভাতব এই সুরক্া বৃমধে 
করতে সাহাে্য কতর, ওমিক্ি দভমরতয়ন্ট সহ। গুরুের দরার দথতক রক্া দপতেও টিকা দেওয়া িরুমর। দোর্য হওয়ার সাতথ 
সাতথ প্রতে্যতকরই বুস্ার দেয়া উমচে।

আপিার COVID-19 টিকার িি্য বুক করতে অিুগ্রহ কতর COVID-19 Vaccine Clinic Finder দেখুি (COVID-19 
ভ্যাকমসি মলিমিক ফাইন্ার)।

আক্ি কতক্েরনর জন্য ঝঁুক্করত আক্ি?
COVID-19 -এ আক্ান্ত কারও সংস্পতশ্গ আসার পর আপমি ১৪ মেতির িতধ্য এটিতে আক্ান্ত হওয়ার ঝঁুমকতে থাকতবি।  
COVID-19 -এ আক্ান্ত দবমশরভার িািুষ প্রথি ৭ মেতির িতধ্য এটিতে হয় এবং োই আপমিও দসই সিয়  সতব্গাচ্চ ঝঁুমকতে 
থাকতবি। েতব প্রায় ২৫ শোংশ দক্তরে ৭ দথতক ১৪ মেতির িতধ্য COVID-19 -এ আক্ান্ত হয়।

আক্ি েক্ে COVID-19 আক্ান্ত কারও সংস্পর শ্ে আক্স তরব আিার কী করা উক্িত?
COVID-19-এ আক্ান্ত ব্যমতির সাতথ আপিার দি�াতিশার ধরতির উপর মভমত্ত কতর আপিার COVID-19 -এ আক্ান্ত 
হওয়ার ঝঁুমক তেমর হতব।  েখি আপমি পরীক্া করার এবং আ�াো (বা আইতসাত�শি) থাকার প্রতয়ািিীয়ো সম্পতক্গ  
মবতবচিা করতেি, েখি আপিার পমরমস্মে সম্পতক্গ  মচন্তা করুি, োর িতধ্য রতয়তে আপমি দে ঝঁুমকপূণ্গ ব্যমতিতের সাতথ 
বাস কতরি বা োতের সাতথ কাি কতরি োতেরতক সংক্ামিে করার ঝঁুমক আতে মকিা।  

COVID-19-এ আক্ান্ত ব্যমতির সংস্পতশ্গ আসা সক� ব্যমতিতের symptoms (উপসর্গ) এর িি্য সেক্গ োর সাতথ িির 
রাখা উমচে। েমে �ক্ণগুত�া দেখা দেয় েতব অমব�তবে পরীক্া করুি। এর পতর কী করতে হতব দস সম্পতক্গ  আরও েতথ্যর 
িি্য িীতচর দেমব�টি দেখুি।

https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/symptoms#toc-symptoms-of-covid-19
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আিার আইনগত প্ররযাজনগুর�া ক্ক ক্ক?
আপমি েমে COVID-19 এ আক্ান্ত ব্যমতির সাতথ বসবাস কতরি েতব আপিাতক অবশ্যই NSW Health Self Isolation 
Guidelines (এিএস�মলিউ দহ�থ দসল্ফ আইতসাত�শি মিতে্গ মশকা) এবং ৭ মেতির িি্য দস�ফ-আইতসাত�ে অিুসরণ 
করতে হতব। আপিাতক অবশ্যই ৭ মেতির িি্য এিএস�মলিউ দহ�থ দসল্ফ আইতসাত�শি মিতে্গ মশকা অিুসরণ করতে হতব 
েমে আপিাতক NSW Health হতে এটি করার িি্য িািাতিা হয়।

আপমি েমে আপিার পমরবাতরর বাইতর COVID-19 এ আক্ান্ত কারও সংস্পতশ্গ আতসি েতব অিুগ্রহ কতর িীতচর 
দেমব�টি ব্যবহার কতর আপিার ঝঁুমক িূ�্যায়ি করুি। COVID-19 এ আক্ান্ত ব্যমতির সাতথ আপিার দি�াতিশার ধরণ 
এবং আপিার মিিস্ব ব্যমতিরে পমরমস্মে মবতবচিা করুি, দেিি আপমি োতের সাতথ বাস কতরি বা কাি কতরি োতের 
সংক্ামিে করতে পাতরি এিি ঝঁুমক, মবতশষে েমে োতের এিি পমরমস্মে থাতক ো োতের আরও সংতবেিশী� কতর 
দোত� (উোহরণস্বরূপ, েীঘ্গস্ায়ী অসুস্ো, বা দকতিাতথরামপতে থাকা ব্যমতি)।

উচ্চ এবং ক্নম্ন ঝঁুক্কর সংস্পর শ্ের ক্কিু উোহরণ কী কী?
েমে আপিাতক ব�া হয় দে আপমি COVID-19 এ আক্ান্ত কারও সংস্পতশ্গ এতসতেি েতব COVID-19-এর ঝঁুমক এবং কী 
করতে হতব ো িূ�্যায়ি করতে এই দেমব�টি ব্যবহার করুি, ।

আপনার সম্পরকশে COVID-19 
এর ঝঁুক্ক

আিার কী করা েরকার?

আমি এিি একিতির 
সতগে থামক োর COVID-19 
আতে (পামরবামরক ভাতব 
আমি সংস্পতশ্গ এতসমে)

উচ্চ ঝঁুমকতে পক্রবাররর সকর� অব্্যই:

• আপিার পমরবাতরর প্রথি দকামভ�-পমিটিভ ব্যমতির পরীক্া করার 
সিয় দথতক ৭ মেতির িি্য দসল্ফ-আইতসাত�শি রাই��াইি অিুসরণ 
করুি এবং দসল্ফ-আইতসাত�ে করুি। 

• েে ো়োোম়ে সম্ভব একটি মপ� এমন্টতিি দেস্ (RAT) করুি এবং 
আবার ৬েি মেতি করুি। আপিার েমে �ক্ণগুত�া প্রকাশ পায় েতব 
একটি অমেমরতি RAT করুি। 

• আপিার েমে �ক্ণ থাতক এবং COVID-19 at risk of severe 
disease* (গুরুের দরাতরর ঝঁুমক) এর ঝঁুমক থাতক েতব অিুগ্রহ কতর 
একটি PCR পরীক্া করুি কারণ এটি আরও সঠিক এবং এর অথ্গ হ� 
আপিাতক দ্রুে মচমকৎসার িি্য িূ�্যায়ি করা দেতে পাতর। েমে সিস্ত 
পরীক্া দিতরটিভ হয় েতব আপমি ৭ মেি পতর আইতসাত�শি হতে দবর 
হতে পাতরি।  

• সংস্পতশ্গ আসার পরবেতী ১৪ মেতি COVID-19 হওয়ার ঝঁুমক দবমশ 
থাতক, আর োই, আইতসাত�শি ো়োর পতর ৭ মেতির িি্য আপিার 
উমচে:

– উচ্চ ঝঁুমকপূণ্গ স্ািগুত�াতে (দেিি স্বাস্্যতসবা, বৃধোশ্রি, প্রমেবন্ী 
দসবা, সংতশাধিিূ�ক স্ািগুত�া) এম়েতয় চ�ুি 

– আভ্যন্তরীণ অিাবামসক স্ািগুত�াতে িাস্ক পরুি 
– �ক্ণগুত�ার মেতক িির রাখুি এবং েমে আপিার �ক্ণগুত�া 

দেখা দেয় েতব অমব�তবে একটি PCR পরীক্া করুি
– িিাকীণ্গ স্ািগুত�া এম়েতয় চ�ুি এবং দেখাতি সম্ভব বাম়ে দথতক 

কাি করুি

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
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আপনার সম্পরকশে COVID-19 
এর ঝঁুক্ক

আিার কী করা েরকার?

• আপিার আইতসাত�শতির দিয়াে দশষ হওয়ার ১৪ মেতির িতধ্য 
আপিার পমরবাতরর অি্য দকািও ব্যমতির দকামভ� পতিটিভ হত� 
আপিার আইতসাত�শি পুিরাবৃমত্ত করার প্রতয়ািি দিই

• আপিার পমরবাতরর অি্য দকািও ব্যমতি েমে আপিার আইতসাত�শতির 
দিয়াে দশষ হওয়ার ১৪ মেতির দবমশ সিয় পতর COVID-19 পতিটিভ 
হয় েতব আপিাতক আবার আইতসাত�ে করতে হতব এবং COVID-19 
এ আক্ান্ত ব্যমতিতের পমরবাতরর দি�াতিশার িি্য মিতে্গশাব�ী 
অিুসরণ করতে হতব।

আপমি েমে দে দকাি সিয় পতিটিভ ফ�াফ� পাি, োহত� আপিার 
আইতসাত�শি চাম�তয় দেতে হতব এবং Testing positive to COVID-19 
and managing COVID-19 safely at home অিুসরণ করতে হতব 
(COVID-19 এর িি্য পতিটিভ পরীক্া করা এবং বাম়েতে মিরাপতে 
COVID-19 পমরচা�িা করা)। আরও েতথ্যর িি্য, দেখুি Get tested 
for COVID-19 (COVID-19 এর িি্য পরীক্া করাি)।

আমি এিি একিতির 
সাতথ েীঘ্গ সিয় কাটিতয়মে 
োর COVID-19 আতে 
(দেিি আমি োতের 
বাম়েতে রাে কাটিতয়মে 
বা আমি বাম়ের অভ্যন্ততর 
সন্্যা কাটিতয়মে) অথবা 
আমি এিি কারও সাতথ 
ঘমিষ্ঠভাতব দি�াতিশা 
কতরমে োর COVID-19 
রতয়তে এবং আিরা িাস্ক 
পমর িাই (দেিি আিরা 
একসাতথ েীঘ্গ পথ রাম়ে 
চাম�তয়মে, বা আমি 
মশশুতের দেখাতশািা কতরমে 
োতের এখি পরীক্ার 
ফ�াফ� পমিটিভ 
এতসতে।)

উচ্চ ঝঁুমকতে দশষবার েখি আপমি COVID-19 এ আক্ান্ত ব্যমতির সংস্পতশ্গ 
এতসমেত�ি েখি দথতক ৭ মেতির িি্য দসল্ফ-আইতসাত�শি অি্যতের 
রক্া করার সবতচতয় কাে্গকর উপায়।

েে ো়োোম়ে সম্ভব একটি মপ� এমন্টতিি দেস্ (RAT) করুি 
এবং আবার ৬েি মেতি করুি। আপিার েমে �ক্ণগুত�া দেখা দেয় 
েতব একটি অমেমরতি RAT করুি (বা আপমি েমে at risk of severe 
disease* েতব একটি PCR পরীক্া করাি )। েমে সক� পরীক্া 
দিতরটিভ হয় েতব আপমি ৭ মেি পতর আইতসাত�শি দথতক দবর হতয় 
দেতে পাতরি। আইতসাত�শি ো়োর পর আরও ৭ মেি পে্গন্ত আপমি 
COVID-19 এর মবস্তার দরাতধ এই সুপামরশগুত�া অিুসরণ কতর 
সাহাে্য করতে পাতরি, How can we all help slow the spread of 
COVID-19? (কীভাতব আিরা সবাই COVID-19 এর মবস্তারতক ধীর 
করতে সাহাে্য করতে পামর?

আপমি েমে পতিটিভ ফ�াফ� পাি, োহত� আপিার পতিটিভ ফ�াফ� 
পাওয়ার পতর আপিাতক ৭ মেতির িি্য আইতসাত�ে থাকতে হতব এবং 
Testing positive to COVID-19 and managing COVID-19 
safely at home পরািশ্গ অিুসরণ করতে হতব।

আরও েতথ্যর িি্য, দেখুি Get tested for COVID-19।

আমি এিি একিি ব্যমতির 
সাতথ মকেু সিয় কাটিতয়মে 
োর COVID-19 রতয়তে 
(উোহরণস্বরূপ, আিরা 
একসাতথ ম�িার কতরমে 
বা দকািও পাব, লিাব বা 
অি্যাি্য সািামিক অিুষ্ঠাতি 
দেখা কতরমে।

িধ্যি 
ঝঁুমকতে

েে ো়োোম়ে সম্ভব আপিার একটি মপ� এমন্টতিি দেস্ করার 
পরািশ্গ দেওয়া হতছে এবং Getting tested for COVID-19 factsheet 
(COVID-19 িি্য পরীক্া করা েথ্যপাো) মপ� এমন্টতিি পরীক্ার 
পরািশ্গ অিুসরণ করুি।

েমে আপিার পরীক্াটি দিতরটিভ হয় এবং আপিার দকািও �ক্ণ িা 
থাতক েতব আপিাতক আইতসাত�ে করার েরকার দিই। ৬ষ্ঠ মেতি মবিেীয় 

মপ� এমন্টতিি দেস্ করাতে হতব। এো়োও উপসর্গ দেখা মেত� 
অমব�তবে একটি মপ� এমন্টতিি পরীক্া করাি (বা আপমি েমে at risk 
of severe disease* েতব একটি PCR পরীক্া করাি)। 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx#slow
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx#slow
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2022-01/get-tested-for-covid-19.pdf
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
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COVID-19-এর সংস্পর শ্ে আসা ব্যক্তিরের জন্য তথ্য

আপনার সম্পরকশে COVID-19 
এর ঝঁুক্ক

আিার কী করা েরকার?

COVID-19 -এ আক্ান্ত 
ব্যমতির সাতথ আিার অল্প 
বা েরূ হতে দোরাতোর মে� 
(দেিি আমি শমপং িামিতয় 
মেতয়মে, বা আিরা বাইতর 
হঁােতে মরতয়মে�াি), অথবা 
আমি Service NSW App 
হতে একটি দকস অ্যা�াে্গ 
দপতয়মে।

অল্প ঝঁুমকতে �ক্ণগুত�ার উপর িির রাখুি।

েমে �ক্ণগুত�া দেখা দেয় েতব অমব�তবে একটি মপ� এমন্টতিি দেস্ 
(RAT) করুি। েমে আপিার RAT দিতরটিভ হয়, েতব দসল্ফ-আইতসাত�ে 
করুি এবং ২৪ ঘন্টার িতধ্য অি্য একটি RAT করুি, অথবা একটি PCR 
পরীক্া করাি এবং আপিার ফ�াফত�র িি্য অতপক্া করার সিয় 
দসল্ফ-আইতসাত�ে করুি।  েমে আপিার মবিেীয় পরীক্াটি দিতরটিভ 
হয় েতব আপিার �ক্ণগুত�া িা োওয়া পে্গন্ত আইতসাত�শতি থাকুি। 
আপমি েমে পতিটিভ ফ�াফ� পাি েতব আপিার আইতসাত�শি চাম�তয় 
োওয়া উমচে এবং Testing positive to COVID-19 and managing 
COVID-19 safely at home পরািশ্গ অিুসরণ করুি

আপিার েমে �ক্ণ থাতক এবং at risk of severe disease* েতব 
একটি PCR পরীক্া করুি।

* গুরুের দরাতরর উচ্চ ঝঁুমকতে থাকা মবতবমচে ব্যমতিতের িতধ্য রভ্গ বেী িমহ�া, আমেবাসী এবং েতরস দ্রেইে বিীতপর িািুষ 
(মবতশষে োতের অন্তমি্গমহে স্বাতস্্যর সিস্যা আতে), প্রশান্ত িহাসাররীয় বিীপপুতজের িািুষ, টিকা িা দিওয়া িািুষ (১৬ বের 
বা োর দবমশ) এবং োতের দরার প্রমেতরাধ ক্িো েবু্গ�  োরা এর অন্তভ্্গ তি।

আপিার েমে পরীক্া করার প্রতয়ািি হয় এবং মপ� এমন্টতিি দেস্ িা পাি েতব আপমি একটি testing clinic 
(দেমস্ং মলিমিক) –এ পরীক্া করতে পাতরি। কি্গতক্রে-মভমত্তক এক্সতপািাতরর িি্য অমেমরতি েতথ্যর িি্য দেখুি NSW 
Government - Guidance for businesses with a worker who tests positive for COVID-19 (এিএস�মলিউ 
সরকার - COVID-19 এ পতিটিভ এিি একিি কিতীর সাতথ ব্যবসাময়ক প্রমেষ্ঠাতির িি্য মিতে্গ মশকা)।

আিরা সবাই কীভারব COVID-19 এর ক্বস্াররক ধীর কররত সাহাে্য কররত পাক্র?
COVID-19-এর মবস্তারতক ধীর করতে সাহাে্য করার িি্য আিরা সকত�ই মকেু সহি পেতক্প মিতে পামর। 

• অসুস্ হত� দকাথাও োতবি িা। অমব�তবে পরীক্া করুি এবং দিতরটিভ ফ�াফ� িা পাওয়া পে্গন্ত আপমি আইতসাত�ে 
করুি। 

• িাঝামর বা উচ্চ ঝঁুমকপূণ্গ পে্গাতয়র সংস্পশ্গ হতে পাতর – এিি দশ্রিীতে আপমি েমে থাতকি েতব উচ্চ-ঝঁুমকপূণ্গ স্ািগুত�া 
(দেিি স্বাস্্যতসবা, বৃধোশ্রি, প্রমেবন্ীতসবা, সংতশাধিিূ�ক স্ািগুত�া) পমরেশ্গি করতবি িা; কি ঝঁুমকপূণ্গ পে্গাতয়র 
সংস্পশ্গ হতে পাতর – এিি দশ্রিীতে আপমি েমে থাতকি এবং আপিাতক এই স্ািগুত�ার িতধ্য একটিতে দেতে হতব, 
েতব আিরা আপিাতক দসখাতি োবার আতর দথতকই একটি মপ� এমন্টতিি পরীক্া করতে এবং পমরেশ্গতির সিয় 
একটি িাস্ক পরতে উৎসামহে করমে।

• সম্ভব হত� অি্যাি্য িািুতষর কাে দথতক ১.৫ মিোর েতূর থাকুি এবং মভ়ে এম়েতয় চ�ুি
• িাস্ক পরুি
• হ্যান্ স্যামিোইিার মেতয় মিয়মিে হাে পমরষ্ার করুি বা সাবাি এবং পামি মেতয় ২০ দসতকন্ সিয় মিতয় হাে দধৌে  

করুি
• সীমিে সংখ্যায় বাইতর সািামিক অিুষ্ঠািামে করুি
• দেখাতি আতে দসখাতি QR দকা� ব্যবহার কতর স্ািগুত�াতে দচক ইি করুি।  

আক্ি েখন যসল্ফ-আইরসার�সরন  থাকব তখন সহাযতার ক্বষরয আক্ি যকাথায পরাি শ্ে 
যপরত পাক্র?
সহায়ো সম্পতক্গ  আরও েতথ্যর িি্য, Self-Isolation Guideline (দসল্ফ-আইতসাত�ে মিতে্গ মশকা) দেখুি

আপনার ভাষায সাহাে্য 
আপিার েমে অিুবাে বা দোভাষী পমরতষবাগুত�ার প্রতয়ািি হয় েতব 1800 020 080  িবেতর িােীয় কতরািাভাইরাস 
হে�াইতি দফাি করুি (এবং িবের ৮ মিব্গাচি করুি)। এই পমরতষবাটি মবিািূত�্য পাতবি এবং দরাপিীয় রাখা হতব।

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/self-isolation-covid-and-close

