সু �তা যাচাইকরণ পৰ্�াবলী
DOE ফয্ািসিলিটগুেলােত সকল DOE-এর িশক্ষাথর্ী, কমর্ী, পিরবার, এবং দশর্নাথর্ীেদর অবশয্ই একিট সু �তা যাচাইকরণ (েহলথ্ ি�িনং) পূ রণ করেত
হেব। এই সু �তা যাচাইকরণ (েহলথ্ ি�িনং) পৰ্িতিদন উপি�ত হবার পূ েবর্ পূ রণ করেত হেব। এছাড়াও এই সু �তা যাচাইকরণ (েহলথ্ ি�িনং)
অনলাইেন, উি�িখত ওেয়বসাইেট পূ রণ করা যােব: https://healthscreening.schools.nyc/ ভবন বা ফয্ািসিলিটেত পৰ্েবেশর পর, যিদ আপিন
ইেতামেধয্ অনলাইেন সু �তা যাচাইকরণ (েহলথ্ ি�িনং) পূ রণ না কের থােকন, তাহেল আপনােক িনেচর পৰ্�গুেলার জবাব িদেত বলা হেব। �রণ
কিরেয় িদি� েয, আমােদর �ুল ভবনগুেলােত পৰ্েবশ করেত DOE-এর সকল কমর্ীর অবশয্ই িটকাপৰ্া� বা ভয্াকিসেনেটড হেত হেব।
1.

আপিন COVID-19-এর উপসগর্গুেলা আপনার মােঝ লক্ষয্ কেরেছন িক, এেত রেয়েছ 100.0 িডিগৰ্ F িকংবা এরেচেয় েবিশ জ্বর, নতুনভােব
কািশ শুরু, গলায় বয্থা, স্বাদ িকংবা ঘৰ্াণশি� িবেলাপ অথবা িবগত 10 িদেনর মােঝ শুরু হওয়া শ্বাস ক�?
 না। পরবতর্ী পৰ্�িট েদখুন।


হয্াঁ, এবং আিম একজন স্বা�য্েসবা পৰ্দানকারীর স�� করা একিট COVID-19 শনা�করণ পরীক্ষায় িনেগিটভ (সংকৰ্মণমু�)
ফল েপেয়িছ িকংবা আিম একজন িশক্ষাথর্ী বা �ুলিভি�ক �াফেদর একজন যার পৰ্থম লক্ষণ েদখা যাওয়ার পর বািড়েত িনেয়
যাওয়া পরীক্ষা 24 ঘ�ার বয্বধােন স�� কের দু িটেতই িনেগিটভ (সংকৰ্মণ েনই) ফলাফল েপেয়িছ এবং লক্ষণসমূ হ িছল শুধু
হা�া ধরেনর (নােক সিদর্ েনই; তরল িনগর্ত হওয়া ছাড়া হা�া কািশ; েকােনা ওষু ধ ছাড়াই 24 ঘ�া জ্বরমু�)। পরবতর্ী পৰ্�িট
েদখুন।



হয্াঁ, এবং আিম �ুলিভি�ক �াফেদর একজন িবি�� (আইেসােলশন) থাকার 6 নম্বর িদেন মৃ দু লক্ষণ িনেয় (নােক সিদর্ েনই;
তরল িনগর্ত হওয়া ছাড়া হা�া কািশ; েকােনা ওষু ধ ছাড়াই 72 ঘ�া জ্বরমু�) KN95 বা N95-এর মেতা উ�মােনর মুখাবরণ পের
�ুেল িফরিছ। পরবতর্ী পৰ্�িট েদখুন।


2.

হয্াঁ, এবং আিম উপেরা� েশৰ্ণীিবভােগর অ�ভুর্� নই। আর যাচাইেয়র পৰ্েয়াজন েনই। আপিন ভবেন পৰ্েবশ করেত পারেবন না।

িবগত 10 িদেন, আপিন একিট COVID-19 ডায়াগ্নি�ক েট� েথেক পিজিটভ ফলাফল েপেয়েছন িক? অনু গৰ্হ কের লক্ষয্ করেবন েয, 10
িদেনর গণনা শুরু হেব আপনার পরীক্ষা েনওয়ার িদন েথেক, আপিন েযিদন পরীক্ষার ফল পান, েসিদন েথেক নয়।
 না। পরবতর্ী পৰ্�িট েদখুন।


হয্াঁ, এবং আিম �ুলিভি�ক �াফেদর একজন িবি�� (আইেসােলশন) থাকার 6 নম্বর িদেন েকােনা লক্ষণ ছাড়া অথবা মৃ দু িকংবা
কমিতর িদেক লক্ষণ িনেয় (নােক সিদর্ েনই; তরল িনগর্ত হওয়া ছাড়া হা�া কািশ; েকােনা ওষু ধ ছাড়াই 72 ঘ�া জ্বরমু� কািটেয়)
KN95 বা N95-এর মেতা উ�মােনর মুখাবরণ পের �ুেল িফরিছ। পরবতর্ী পৰ্�িট েদখুন।


3.

হয্াঁ। আর যাচাইেয়র পৰ্েয়াজন েনই। আপিন ভবেন পৰ্েবশ করেত পারেবন না।

িবগত 10 িদেন, আপিন কী এমন কারও সং�েশর্ িগেয়েছন িযিন COVID-19 পরীক্ষায় িপিজিটভ (সংকৰ্মণযু �) ফল েপেছেছন?


না। আপিন ভবেন পৰ্েবশ করেত পারেবন।



হয্াঁ, আিম �ুেল কারও সং�েশর্ িগেয়িছলাম, এবং আিম �ুল েথেক িনেদর্িশত COVID-19 শনা�করণ পরীক্ষা(সমূ হ) িনি� এবং
এখনও েসসব পিজিটভ (সংকৰ্মণযু �) ফলাফল পাইিন। আিম পিজিটভ সংকৰ্মণযু �) ফল েপেল আিম িবি�� থাকা শুরু
করেবা। আপিন ভবেন পৰ্েবশ করেত পােরন।



হয্াঁ, আিম �ুেল কারও সং�েশর্ িগেয়িছলাম, এবং আমােক েকােনা েহাম েট� িকট (বািড়েত পরীক্ষার সর�াম) েদওয়া হয়িন।
অনু গৰ্হ কের আজ একিট েহাম েট� িকট পাওয়র জনয্ আপনার �ুেল েযাগােযাগ করুন। আপিন ভবেন পৰ্েবশ করেত পােরন।



হয্াঁ, এবং আিম পূ ণর্া� ভয্াকিসন গৰ্হণ ছাড়া �ুেলর বাইের সংকৰ্িমত হওয়ার পর েকায়ােরি�ন-এ থাকার পরবতর্ী িদন বা তার
পরবিতর্েত করা COVID-19 পরীক্ষার একিট িনেগিটভ (সংকৰ্মণ েনই) ফল িনেয় 8 (আট) িদন পের িফরিছ। আপিন ভবেন
পৰ্েবশ করেত পােরন।



হয্াঁ, আিম �ুেলর বাইের কারও সং�েশর্ িগেয়িছলাম, তেব আিম িনেজেক পূ ণর্া�রূেপ ভয্াকিসনস�� বেল িবেবচনা কির।
আপিন ভবেন পৰ্েবশ করেত পােরন।



হয্াঁ, আিম �ুেলর বাইের কারও সং�েশর্ িগেয়িছলাম, তেব আিম পূ ণর্া�রূেপ ভয্াকিসনস�� নই। আপিন ভবেন পৰ্েবশ করেত
পারেবন না।

�ারক িহেসেব, িনউ ইয়কর্ ে�ট িডপাটর্েম� অভ েহলথ্-এর বাধয্-বাধকতা, েস�ারস্ ফর িডিজজ কে�াল অয্া� িপৰ্েভনশন-এর সু পািরশ, এবং DOEএর নীিত অনু যায়ী, েকানও DOE ভবেনর অভয্�ের অবি�ত সকল বয্ি�র এবং DOE-এর অিফেস অবি�ত সকল DOE কমর্ী ও ক�াকটরেদর অবশয্ই
নাক-মুেখর আবরণ (মা�) পিরধান করেত হেব, যিদনা তারা আহার অথবা পানীয় পান করেছ অথবা তােদর িচিকৎসাগত কারেণ েকানও ছাড়
রেয়েছ।

এই স্বা�য্ যাচাইকরেণর উে�শয্ একিট িবক� েপশাদারী িচিকৎসাগত পরামশর্, েরাগ িনণর্য় অথবা িচিকৎসা পৰ্দান করা নয়। শারীিরক অব�া স�েকর্
আপনার েকােনা পৰ্� থাকেল সবসময়ই েকােনা েযাগয্তা স�� স্বা�েসবা পৰ্দানকারীর কাছ েথেক পরামশর্ েনেবন। সু �তা যাচাইকরেণর (েহলথ্ ি�িনং)
ফলাফল পযর্ােলাচনা করা হেব শুধু মাতৰ্ ফয্ািসিলিটেত পৰ্েবশ করেত েদয়ার উে�েশয্ এবং েগাপনীয়তা বজায় রাখা হেব।
পিরি�িত পিরবতর্েনর সােথ সােথ NYC িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন সু পািরশ পিরবতর্ন করেত পাের।

T&I 33583 Health Screening Questionnaire 01-03-2022 (Bangla)
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