27 এপ্রিল, 2022
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,
আমাদেি স্কুদলি কপ্রমউপ্রিপ্রিগুদলা প্ররিং-এি (বসদেি) ছু প্রিি পি প্রিিাপে আদছ। আপিাদেিদক ধিযবাে COVID-19 হ াম
হিস্ট বযব াদিি জিয যা এই মাদসি িথম প্রেদক প্রবপ্রল কিা দয়প্রছল। প্রিউ ইয়কগ প্রসপ্রি জুদে সিংক্রমণ যখি বােদছ, আমিা
পিবপ্রতগ প্রবজ্ঞপ্রি িা হেওয়া পযগে িপ্রত সিাদ সকল প্রিক্ষাথগীদক চািপ্রি COVID-19 হ াম হিস্ট িোি অবযা ত িাখদবা।
েু ইপ্রি হিস্ট আপিাি সোদিি বযব াদিি ও েু ইপ্রি পপ্রিবাদিি অপি সেদসযি বযব াদিি জিয। অিু গ্র কদি এসব হিস্ট
িদতযক সিাদ বযব াি করুি, অেত পাাঁচ প্রেদিি বযবধাদি, যপ্রে িা COVID-19 লক্ষণ থাদক। অিু গ্র কদি লক্ষয কিদবি,
ক্লাসরুম কািও সিংক্রমণ ধিা পেদলও আপিাি সোি েু প্রি হিস্ট প্রকি এবিং প্রসচুদয়িি রুম হথদক একপ্রি প্রবজ্ঞপ্রিপত্র পাদব,
এবিং পদি হসই সিাদ আিও েু প্রি হিস্ট প্রকি হপদত পাদি।
আপিাি বা আপিাি পপ্রিবাদিি কািও হিস্ট-এি ফলাফল যপ্রে পপ্রজপ্রিভ আদস, আমিা অতযে আিদেি সাদথ জািাপ্রি হয
12 বছি ও অপ্রধকতি বয়সী যাদেি পপ্রজপ্রিভ এদসদছ তাদেি জিয ভাইিাস প্রবদিাধী (অযান্টাই-ভাইিাল) ঔষধ স কাযগকি
হকাপ্রভড-19 (COVID-19) প্রচপ্রকৎসা পাওয়া যাদি। আপপ্রি এসব ঔষধ আপিাি ডাক্তাি ও স্বাস্থ্যদসবা িোিকািীি কাছ
হথদক হপদত পাদিি, অথবা আপপ্রি 212-COVID19 িম্বদি হফাি কদি একজি প্রচপ্রকৎসা হপিাোদিি সাদথ প্রচপ্রকৎসাি
প্রবকল্পসমূ প্রিদয় আদলাচিা কিদত পাদিি। লক্ষণসমূ হেখা হেওয়াি পি যত দ্রুত সম্ভব প্রচপ্রকৎসা শুরু কিদল তা ভাদলা
কাজ কদি এবিং হসিা লক্ষণ হ্রাস কিদত ও াসপাতাদল ভপ্রতগ ওয়া এোদত স ায়তা কদি। আিও তদথযি জিয অিু গ্র কদি
এই ওদয়বদপজ হেখুি COVID-19: When You Are Sick - NYC Health.
যপ্রে আপিাি সোদিি একপ্রি হিদস্টি ফলাফল পপ্রজপ্রিভ আদস তদব আপ্রম কী কিদবা?
• প্রকন্ডাির্াদিগি এবিং এিদচদয় হবপ্রি বয়সী: অিু গ্র কদি আপিাি স্কুলদক জাপ্রিদয় প্রেি এবিং আপিাি সোিদক পাাঁচ
প্রেদিি জিয বাপ্রেদত আলাো (আইদসাদলিি) িাখুি। যপ্রে হকাদিা লক্ষণ িা থাদক বা লক্ষণসমূ দ উন্নপ্রত দত থাদক
(এি অেভুগক্ত আদছ ওষু ধ হসবি ছাো 24 ঘণ্টা জ্বিমুক্ত থাকা), তা দল আপিাি সোি ষষ্ঠ প্রেি স্কুদল প্রফদি আসদত
পাদি। আপিাি সোদিি পপ্রজপ্রিভ ফলাফল আসাি পি হথদক 10 প্রেি পযগে অবিযই যথাযথ প্রফি য়, এমি মাস্ক
পিদত দব।
• প্রি-K এবিং এিদচদয় কম বয়সী: অিু গ্র কদি আপিাি স্কুল/হিাগ্রামদক জাপ্রিদয় প্রেি এবিং আপিাি সোিদক েি
প্রেদিি জিয বাপ্রেদত আলাো (আইদসাদলিি) িাখুি। আপিাি সোি েিম প্রেি পি আপিাি স্কুদল/হিাগ্রাদম প্রফদি
আসদত পাদি।
• সকল বয়সীি জিয:
o অিু গ্র কদি স্মিণ িাখদবি হয যপ্রে আপিাি সোদিি হিস্ট বা পিীক্ষাি ফলাফল পপ্রজপ্রিভ আদস, তদব
আলাো (আইদসাদলিি) থাকাকালীি সময় আপিাি সোদিি অযু র্পৎ (অযাপ্রসদরািাস) েূ ি হথদক (প্রিদমাি)
প্রিক্ষা-প্রিদেগিিা পাবাি এবিং কাযগ সমদয় (অপ্রফস আওয়াদি) হযার্াদযার্ কিাি অপ্রধকাি আদছ।
o যপ্রে আপিাি সোদিি হিস্ট বা পিীক্ষাি ফলাফল পপ্রজপ্রিভ আদস তদব হযসব বােপ্রত তথয পাওয়া যাদব, হসগুদলাি
জিয অিু গ্র কদি schools.nyc.gov/2022Health -সাইদি অবপ্রস্থ্ত, আমাদেি হকাপ্রভড-19 (COVID-19)
প্রবষদয় প্রিদেগিিাি চািগসমূ হেখুি।
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হিস্ট প্রকি সিংক্রাে প্রিদেগিিা আপ্রম হকাথায় হপদত পাপ্রি?
• হিস্ট প্রকিগুদলাদত প্রিদেগিিা মুপ্রিত থাদক, হযগুদলা পিীক্ষা বা হিস্ট কিাি সময় আপিাি অিু সিণ কিা উপ্রচত।
এছাোও আপিাি হিস্ট প্রকিপ্রি কীভাদব বযব াি কিদত দব, হসপ্রবষদয় আপপ্রি বহুপ্রবধ ভাষায় প্রভপ্রডও
schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits -সাইদি হেখদত পাদিি।
অিু গ্র কদি প্রিপ্রিত কিদবি হয আপিাি সোি দেপ্রিক সু স্থ্তা যাচাইকিণ সম্পন্ন কদি, যা পাওয়া যায় এই ওদয়বদপজ-এ
healthscreening.schools.nyc।
স্মিণ কপ্রিদয় প্রেপ্রি, হকাপ্রভড-19 (COVID-19) হিাদধ এবিং আমাদেি স্কুলগুদলাদক আমাদেি সকল প্রিক্ষাথগীি জিয প্রিিাপে
িাখাি সবদচদয় গুরুত্বপূ ণগ াপ্রতয়াি দলা প্রিকাগ্র ণ বা ভযাকপ্রসদিিি। 5 এবিং এিদচদয় হবপ্রি বয়সী হছদলদমদয়িা হকাপ্রভড-19
(COVID-19) প্রিকা বা ভযাকপ্রসি হেয়াি হযার্য। যপ্রে আপিাি সোি হকাপ্রভড-19 (COVID-19) প্রিকা বা ভযাকপ্রসি হেয়াি
হযার্য দয় থাদক প্রকন্তু এখিও প্রিকা বা ভযাকপ্রসি গ্র ণ কদিপ্রি, তদব vaccinefinder.nyc.gov ওদয়বসাইদি কপ্রি
অযাপদয়ন্টদমন্ট করুি অথবা আপিাি আদিপাদি একপ্রি প্রিকাদকদেি (ভযাকপ্রসি সাইদিি) হখাাঁজ হপদত 311 িম্বদি হফাি
করুি। অপ্রভবাসি অথবা স্বাস্থ্য প্রবমাি অবস্থ্া বা স্টযািাস যাই হ াক িা হকি, সকল প্রিউ ইয়কগবাসীদক এই প্রিকা বা
ভযাকপ্রসিপ্রি প্রবিামূ দলয হেয়া দব।
পুদিাপুপ্রি ভযাকপ্রসি বা প্রিকা িাি 12 এবিং এিদচদয় হবপ্রি বয়সী, যািা কমপদক্ষ পাাঁচ মাদস আদর্ েু ই হডাজ-এি ভযাকপ্রসদিি
প্রিতীয় হডাজ গ্র ণ কদিদছি, তাদেি জিয এখি ভযাকপ্রসি বুস্টাি িি পাওয়া যাদি। বুস্টাি িি সম্পদকগ আিও তদথযি জিয
www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19vaccines.page#boost হেখুি।
আপিাদেি অবযা ত অিংিীোপ্রিদত্বি জিয ধিযবাে।

ড প্রক্রপ্রস্টিা হমদলিদডজ (Dr. Cristina Meléndez)
এপ্রিপ্রকউপ্রিভ প্রডদিক্টি
ফযাপ্রমপ্রল অযান্ড কপ্রমউপ্রিপ্রি এিদর্জদমন্ট
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