15 নভেম্বর, 2022
প্রিয় পপ্ররবারবর্গ,
থ্াাংকসপ্রর্প্রোংভয়র ছু প্রির পর আমাভের স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রিভক সু রপ্রিত রাখভত, আমরা সকল প্রিিাথগীভক, তাভের ে্াকপ্রসন গ্রহভের অবস্থা
যাই হহাক না হকন, COVID-19-এর হিস্ট করাভত িবলোভব উৎসাপ্রহত করপ্রছ, প্রবভিষোভব ভ্রমে এবাং/অথবা বড় হকান সমাভবভি
হযার্োভনর পর। আপনার সন্তানভক হকাভনা একজন স্বাস্থ্ হসবা িোনকারী কততগক পরীিা করাভত পাভরন অথবা বাপ্রড়ভত COVID-19
হিভস্টর হয েু প্রি হিস্ট প্রকি হস এই সপ্তাভহ স্কুল হথভক আনভব হসগুপ্রলও ব্বহার করভত পাভরন।
আমার সন্তাভনর কখন হিস্ট তথা পরীিাগুভলা করা উপ্রিত?
• িথম হিস্ট করুন হকাভনা সমাভবি হথভক হেরার কমপভি 48 ঘণ্টা পর অথবা COVID-19-এ আক্রান্ত কাভরা কাছাকাপ্রছ
এভল।
• প্রিতীয় হিস্টপ্রি িথম হিস্ট গ্রহভের 24-48 ঘণ্টা পর করুন।
• প্রিিাথগীরা স্কুভল যাওয়া অব্াহত রাখভত পাভর যপ্রে না তাভের হকাভনা উপসর্গ হেখা যায় অথবা হিস্ট পপ্রজিে আভস।
• অনু গ্রহ কভর লি্ করভবন, যপ্রে আপনার সন্তান প্রবর্ত 90 প্রেভনর মভয্ হকাপ্রেড-19 (COVID-19)-এর প্রনপ্রিত সাংক্রমে হথভক
সু স্থ হভয় থাভক, তভব তার হকাভনা হিস্ট গ্রহে করার িভয়াজন হনই এবাং সু স্থ হবায করভল থ্াাংকসপ্রর্প্রোংভয়র ছু প্রির পর স্কুভল
অাংিগ্রহে করা উপ্রিত।
• যপ্রে আপনার সন্তাভনর উপসর্গ হেখা হেয়, তার বাপ্রড়ভত থাকা এবাং হিস্ট করা উপ্রিত; হয় তাভক বাপ্রড়র হিস্ট করুন অথবা
হিভস্টর জন্ আপনার স্বাস্থ্ হসবা িোনকারীর সাভথ কথা বলু ন।
যপ্রে আমার সন্তাভনর একপ্রি হিভস্টর েলােল পপ্রজপ্রিে আভস তভব আপ্রম কী করভবা?
• হযসব প্রিিাথগীর COVID-19 হিভস্টর েলােল পপ্রজপ্রিে আভস তাভেরভক অবি্ই উপসর্গ হেখা হেয়ার িথম প্রেভনর পর
(অথবা হয প্রেন হিস্ট পপ্রজপ্রিে আভস) কমপভি 5 প্রেন আলাো থাকভত হভব। তারা ষষ্ঠ (6) প্রেন স্কুভল প্রেভর আসভত পারভব
যপ্রে তার হকাভনা উপসর্গ না থাভক অথবা উপসভর্গর উন্নপ্রত হেখা যায়, তাভের উপসভর্গর অন্তেুগক্ত নয় শ্বাসকষ্ট অথবা শ্বাস প্রনভত
সমস্া হওয়া, এবাং তারা কমপভি 24 ঘণ্টা জ্বর-মুক্ত থাকা।
• তাভের উপসর্গ শুরু হবার পর অথবা উপসর্গ প্রবহীন হিস্ট পপ্রজপ্রিে আসার পর 10 পযগন্ত মাস্ক পড়া উপ্রিত। যপ্রে আপনার
সন্তাভনর 48 ঘণ্টার ব্বযাভন েু প্রি র্াপ্রপড হিভস্টর েলােল হনভর্প্রিে আভস তভব হস 5 প্রেন পর মাস্ক অপসারে করভত পাভর।
কতিা সময় আলাো থাকভত হভব এবাং অন্ভের সু রপ্রিত রাখভত কী কী পেভিপ প্রনভত হভব হসসব জানভত,
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html হেখুন।
• স্কুভল জাপ্রনভয় প্রেন হয আপনার সন্তাভনর হিস্ট পপ্রজপ্রিে এভসভছ যাভত আপনার স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রিভক যথাযথোভব সম্ভাব্ সাংক্রমে
সম্পভকগ জানভনা যায়।
হিস্ট প্রকি সাংক্রান্ত প্রনভেগিনা আপ্রম হকাথায় হপভত পাপ্রর?
• হিস্ট প্রকিগুভলাভত প্রনভেগিনা মুপ্রিত থাভক, হযগুভলা পরীিা বা হিস্ট করার সময় আপনার অনু সরে করা উপ্রিত। এছাড়াও
আপনার হিস্ট প্রকিপ্রি কীোভব ব্বহার করভত হভব, হসপ্রবষভয় আপপ্রন বহুপ্রবয োষায় প্রেপ্রডও
schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits -সাইভি হেখভত পাভরন। েলােল কীোভব বু ঝভত হভব তা সহ, বাপ্রড়ভত হিস্ট
সম্পভকগ আরও তভথ্র জন্ nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-testing.page হেখুন।
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স্মরে কপ্ররভয় প্রেপ্রি, হকাপ্রেড-19 (COVID-19) হরাভয এবাং আমাভের স্কুলগুভলাভক আমাভের সকল প্রিিাথগীর জন্ প্রনরাপে রাখার
সবভিভয় গুরুত্বপূ েগ হাপ্রতয়ার হভলা প্রিকাগ্রহে বা ে্াকপ্রসভনিভন হালনার্াে থাকা। 6 মাস এবাং এরভিভয় হবপ্রি বয়সী হছভলভমভয়রা
হকাপ্রেড-19 (COVID-19) প্রিকা বা ে্াকপ্রসন হেয়ার হযার্্। যপ্রে আপনার সন্তান হকাপ্রেড-19 (COVID-19) প্রিকা বা ে্াকপ্রসন হেয়ার
হযার্্ হভয় থাভক প্রকন্তু এখনও প্রিকা বা ে্াকপ্রসন গ্রহে কভরপ্রন, তভব অনু গ্রহ কভর vaccinefinder.nyc.gov সাইভি অথবা 311 নম্বভর
হোন কভর আপনার প্রনকিবতগী প্রিকাভকভে (ে্াকপ্রসন সাইভি) একপ্রি অ্াপভয়ন্টভমন্ট করুন। অপ্রেবাসন অথবা হহলথ ইনসু ্ভরভের অবস্থা
যাই হহাক না হকন, সকল প্রনউ ইয়কগবাসীভক এই প্রিকা COVID-19 ে্াকপ্রসনপ্রি প্রবনামূ ভল্ হেয়া হভব। আমরা 5 বছর এবাং এরভিভয়
হবপ্রি বয়সী িভত্কভক যপ্রে তারা কমপভি 2 মাস আভর্ তাভের হিষ ে্াকপ্রসন প্রনভয় থাভক, তাহভল হালনার্াে COVID-19 বু স্টার হডাজ
প্রনভত উৎসাপ্রহত কপ্রর। COVID-19 ে্াকপ্রসভনর সময়সূ প্রি সম্পপ্রকগত আরও তভথ্র জন্ অনু গ্রহ কভর cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/stay-up-to-date.html হেখুন।
সবভিভষ, হহমন্ত এবাং িীভতর হমৌসু ভম অন্ান্ শ্বাস-িশ্বাস যভে োইরাভসর আক্রমে বত প্রি হপভত হেখা যায়, হযমন ফ্লু, যা ইনফ্লুভয়ঞ্জা
নাভমও পপ্ররপ্রিত (nyc.gov/site/doh/health/health-topics/flu-seasonal.page) এবাং RSV
(nyc.gov/site/doh/health/health-topics/respiratory-syncytial-virus.page)। হযভহতু ফ্লু এবাং COVID-19 এই হমৌসু ভম
একই সময় ছড়াভত পাভর বভল িত্ািা করা হভি, হসজন্ ফ্লু ে্াকপ্রসন গ্রহে অন্ হযভকাভনা সমভয়র হিভয় অপ্রযক গুরুত্বপূ েগ। ফ্লু
িপ্রতভরাভযর সভবগাত্তম উপায় ে্াকপ্রসভনিন গ্রহে, যা হছাি হছভলভমভয়, বত ি, এবাং যাভের হরার্-িপ্রতভরায িমতা েু বগল তাভের জন্
প্রবভিষোভব প্রবপজ্জনক। ফ্লু ে্াকপ্রসন COVID-19 িপ্রতভরায করভব না, প্রকন্তু এপ্রি আপনার এবাং আপনার পপ্ররবাভরর জন্ গুরুতর ফ্লুএর ঝুুঁপ্রক কমাভব যার জন্ প্রিপ্রকৎসার িভয়াজন হভত পাভর। COVID-19 ে্াকপ্রসনসহ, অন্ সকল ে্াকপ্রসভনর সাভথ আপপ্রন প্রনরাপভের
ফ্লু ে্াকপ্রসন গ্রহে করভত পাভরন (nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page)।
এইসব এবাং অন্ োইরাস িপ্রতভরায করভত, আমাভের পরামিগ জনাকীেগ, পাবপ্রলক অে্ন্তরীে হকাভনা স্থাভন সবাইর মাস্ক পরা উপ্রিত,
বার বার হাত হযায়া অে্াস করুন এবাং কাপ্রি বা হাুঁপ্রি হেয়ার সময় আপনার মুখ এবাং নাক প্রিসু ্ প্রেভয় হেভক প্রনন।
আমরা আপনার ও আপনার সন্তাভনর জন্ একপ্রি স্বাস্থ্কর ও প্রবশ্রামপূ েগ অবকাি কামনা করপ্রছ।

আন্তপ্ররকোভব,

হেপ্রস অ্ার্ািগন (Tracy Agerton)
অ্াপ্রসস্ট্ান্ট কপ্রমিনার
অপ্রেস অে স্কুল হহলথ
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