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হালকা উপসর্গযুক্ত ররোর্ীদের জন্য, যখন্ আপনার COVID-19 টেস্টের ফলাফল 
পজিটিভ আস্টে তখন জক হটে? 

আপনার ART টেস্ট পজিটিভ হয়েযে, এমন একটি SMS যদি আপদন পান, তাহযে বুঝববন টয আপনার COVID-
19 ট াগ ধ া পব বে। আপনার ডাক্তার আপনাযক প্রায াকে 2-টে প্রযেযেন। 

আপনার জিশ্রাযের িনয পর্যাপ্ত সে়ে প্েও়োর িনয, আপনার জনর্যাজরত ওষুর্গুজে গ্রহণ করযত এিং আপনার উপসগগগুজে 
প্েযক আব াগয লাভ করার িনয আপনাযক একটি প্েজডযকে সাটিয জিযক  টিওয়া হয়েযে। অনুগ্রহ কযর অজিেযে িাজ়িযত 
র্ান এিং কমপদে পরবর্তী 72 ঘণ্টার জন্য অনযস্টের টেস্টক আলাো হস্টে োকুন। আলািা থাকা  সে়ে, আপনাযক 
শুর্ুোত্র রয়োিন হযেই িাজ়ি প্েয়ি র্াও়োর অনুমদে টিওয়া হবে (যর্েন, আরও জিজকৎসা সহা়েতা প্নও়োর িনয)।  

আপজন আলাো োকা েন্ধ করস্টত পারস্টেন যজে জনস্টের েইুটি শস্টতে র  টয টকান একটি প্রস্টযািয হে: 

1) ৭২ ঘণ্টা পব  এবং যদি আপনা  দনবে দনবে টনওয়া ART টেবস্ট  ফলাফল টনবগটিভ হয়। 
অেো 

2) আপজন েপুুর ১২  ার পযর আর পরীক্ষা করা ো়িাই িাইযর প্র্যত পাযরন,  
 
• ৭ে জেযন, র্জে সম্পূণযরূযপ ভযাকজসন প্েও়ো হন িা র্জে আপনার ি়েস ১২ িেযরর কে হ়ে; 
• ১৪তে জেযন, র্জে সম্পূণযরূযপ ভযাকজসন না প্েও়ো হন (১২ িের এিং তার প্িজি ি়েসীযের 

িনয) 
দ্রষ্টবয: দিন ১ হল টযদিন স্বাস্থ্য টসবা  ক া আপনা  COVID-19 টেস্ট পদেটিভ হবয়বে। 
 
GP ক্লিক্লন্ক/পক্লিক্লিক্লন্ক রেদক বোক্ল়ি জফস্টর যাওো 

1. অনুগ্রহ কযর গণ-পদ বহন টনববন না। 
 
2. আপজন আপনার জনযির িযজক্তগত পজরিহন িা একটি  যাজি / িযজক্তগত ভা়িা গাজ়ি জনযত পাযরন। 
 
3. র্জে গাদি অনয টকউ চালায়, অনুগ্রহ কযর সিযো একটি োস্ক পট  থাকববন এিং জপেযনর জসয  একা 

িসটবন। অনুগ্রহ কযর  াস্তায় থাকা কালীন োিার এিং পানী়ে গ্রহণ করযিন না কারণ ো হবল 
আপনাটক েুযোি খুলবে হবব। গাদি চালবক  সাযে যথাসম্ভব কম কথা বলপ্িন। গাজ়ির িানাো 
নাদমবয় দিবে হযি এিং িীতাতপজন়েন্ত্রণ িন্ধ কব  রােযত হযি। 

বোক্ল়িদর্ত আপন্োর আস্টরাগ্য লাস্টভর সময় টেো 

1. ART প্ভজডং প্েজিন প্েযক ৩টি পর্যন্ত ART জক  সংগ্রহ করার িনয আপনার পরীক্ষার িোিে পজিটিভ 
হও়োর পর পরিতী ২৪ ঘন্টার েযর্য আপজন একটি SMS পাযিন — প্ভজডং প্েজিযনর অিস্থান এিং 
সংগ্রযহর জিস্তাজরত জিিরণ gowhere.gov.sg/art-এ পাযিন। আপনার পক্ষ প্েযক ART জক গুজে সংগ্রহ 
করযত সাহার্য করার িনয আেরা পরােিয জেজি প্র্ আপজন আপনার পজরিাযরর একিন সেসয/িনু্ধর 
সাহার্য জনন। 

 
2. জন়েজেত সািান এিং িে জেয়ে হাত র্ুয়ে ভাে িযজক্তগত স্বাস্থযজিজর্ পালন করুন। 
 
3. আপজন র্জে অনযবি  সাবথ িােরুে টেয়া  কযরন, তাহযে প্রবেযকবা  িযিহাযরর পযর আপজন প্র্ 

স্থ্ানগুজে স্পিয করযিন টসগুবলা ে ল িীিাণুনািক িা জিি জেয়ে েুযে প্িেযিন। আরও তযেযর িনয 
অনুগ্রহ কযর োেীয় পদ ববে সংস্থ্া  টিওয়া পজরষ্কার ক া  জনযেয জিকা প্েেুন 
https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-

guidelines/guidelines  । 

https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-guidelines/guidelines
https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-guidelines/guidelines
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4. অনুগ্রহ কযর জনজিত করুন প্র্ আপনার পজরিাযরর সেসযরা গ্লাভস পট  আপনার েজি এিং আিিয না  

কাে সাির্াযন সমাধা কযর। এই কাে করার পযর সািান জেয়ে তাযের হাত প্র্া়ো উজিত এিং হাত 
প্র্া়োর আযগ তাযের েুে স্পিয করা উজিত নয়। 

 
5. জন়েেনীজত ২ এর অর্ীযন প্র্ সকে িযজক্তরা আযেন তাযের িনয প্কানও পােস অজিজে ার িা 

োযেযাজে ার প্েও়ো হযি না। এটি রোযণর সাযে সােঞ্জসযপূণয প্র্ র্ারা হােকা েক্ষণর্ুক্ত কে ঝুুঁ জকপূণয 
অিস্থা়ে আযেন তারা দ্রুত এিং প্কান অসুজির্ািনক ঘ না ো়িাই আযরাগযোভ কযরন। আপনার র্জে 
পােস অজিজে ার এিং োযেযাজে ার োযক তযি আপজন আপনার অজিযিন সযািুযরিন িা তাপোত্রা 
জনরীক্ষণ করযত পাযরন। এইগুজের িযাপাযর জরযপা য  করার প্কান রয়োিন প্নই। 

 
6. আপজন র্জে অনুভব কব ন টয় উপসগযগুদলর অিনজত হবে িা টকান উন্নজত হবে না (যর্েন তাপোত্রা 

38°C-এর উপযর আবে অজিরাে ≥3 জেযনর িনয িা অজিযিন সযািুযরিন 95% এর জনযি), অনুগ্রহ 
কযর আরও জিজকৎসা পরােযিযর িনয আপনার GP/পজেজিজনযক জিযর র্ান। র্জে আপজন আপনার 
GP/পজেজিজনটক ঢুকবে না পাযরন (যর্েন অজিস বন্ধ হবা  প ), আপজন 
go.gov.sg/telemedicineproviders-এর োর্যযে প্ জে-প্েজডজসন (TM) পরােযিযর িনয অনুযরার্ 
করযত পাযরন। েযন রােযিন প্র্ জকেু দকেু জিজনক TM পজরযষিা রোন কযর এিং আপনাটক টয 
ডাক্তা  টিখবে ো  সাযে দবষয়ো আপনার পদ ষ্কা  কট  টনওয়া উজিত। 

 
7. আপনার র্জে প্কাযনা িরুজর অিস্থা না োযক, তাহযে অনুগ্রহ কযর হাসপাতাযের EDs এ জিজকৎসা 

করাযনা এজ়িয়ে িেুন এিং আপনার GP/ পজেজিজনক িা প্ জেযেজডজসন প্সিা রোনকারীযের সাযে 
পরােিয করুন। িরুরী অিস্থা়ে ন়ে এেন িযজক্তরা EDs-এ উপজস্থত হযে তাযের অিস্থার আযরা 
েূেযা়েযনর িনয অনযানয িরুরী র্ত্ন প্নও়োর জিজনকগুজেযত পাঠাযনা হযত পাযর, র্াযত প্র্সি প্রাগীযের 
অতযন্ত িরুজর র্যত্নর রয়োিন তাযের িনয ED-র িযিস্থাগুজেযক অগ্রাজর্কার প্েও়ো র্া়ে। 
জিজকৎসাগতভাযি জস্থজতিীে িযজক্তযের র্জে হাসপাতাযে ভজতয  হও়োর রয়োিন না হ়ে তাহযে তাযের 
জিজকৎসার অিস্থার আযরা জনরীক্ষযণর িনয তাযেরযকও প্কাজভড-১৯ জিজকৎসার সুজির্াগুজেযত ভজতয র 
িনয পাঠাযনা হযত পাযর।  

 
8. র্জে আপনার পজরিাযর েিুযে প্কাযনা সেসয োযক (যর্েন সম্পূণযভাযি ভযাকজসন প্েও়ো হ়েজন এেন 

ি়েস্ক িযজক্ত) এিং আপনার িাজ়িযত জিজিন্ন োকার জিষয়ে উজিগ্ন হন, তাহযে অনুগ্রহ কযর আপনার 
ডাক্তারযক িানান। আপনার ডাক্তার আপনার পজরিাযরর অিস্থা েূেযা়েন করযিন এিং প্সই অনুর্া়েী 
আপনাযক পরােিয জেযিন। 

 
9. র্জে অবস্থ্া িরুরী ববল মবন হয় (যর্েন িুযক িযো, শ্বাসকষ্ট িা টিবহ  একপাবে হঠাৎ েুিযেতা), 

অজিেযে 995 নেযর কে করুন এিং অযােুযেন্স অপাযর রযক িানান প্র্ আপনার COVID-19 িনাক্ত 
হয়েযে। 
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জনস্টিস্টক আলাো কস্টর রাখা েন্ধ করা 

1. আপজন স্ব-জিজিন্নতা প্েযক প্িজরয়ে আসযত পাযরন শুর্ুোত্র ৪েয জেযন িা তার পযর জনযি করা একটি  
ART এর প্নযগটিভ িোিে পাও়োর পযর । েযন রােযিন প্র্ MOH িারা আযরাগযোভ করা সম্পযকয  
প্কান প্েযো প্েও়ো হযি না, কারণ আপনার জিযর আসার িনয জনয়োগকতয া িা সু্কেগুজের িারা এটি 
প্েও়োর প্কান রয়োিন প্নই। 
 

2. র্জে আপনার ART এর িোিে পজিটিভ হ়ে, অনুগ্রহ কযর স্ব-জিজিন্নতা িাজেয়ে র্ান এিং রজতজেন 
জনযি ART করুন। ART এর িোিে প্নযগটিভ হও়োর পযর, িা ৭ে জেযন (র্জে আপজন সম্পূণযরূযপ 
ভযাকজসন প্েও়ো হন িা আপনার ি়েস ১২ িেযরর কে হ়ে) িা ১৪তে জেযন (র্জে আপজন সম্পূণযরূযপ 
ভযাকজসন না প্েও়ো হন এিং আপনার ি়েস ১২ িের িা তার প্িজি হ়ে) প্প ুঁোযনার পযর আপজন 
জিজিন্নতা প্েযক প্িজরয়ে আসযত পাযরন। জিজনযক করা আপনার প্কাজভড-১৯ পরীক্ষার িোিে পজিটিভ 
হও়োর তাজরেযক ১ে জেন জহযসযি র্রা হ়ে।   
 

3. এেনজক র্জে আপনার  ART এর িোিে প্নযগটিভ হ়ে এিং আপজন আযগই স্ব-জিজিন্নতা প্েযক প্িজরয়ে 
র্ান, তাহযে আপনাযক (সম্পূণয ভযাকজসন প্েও়ো িা ১২ িেযরর কে ি়েসীযের িনয) ৭ে জেন পর্যন্ত 
িা ১৪তে জেন পর্যন্ত (সম্পূণযরূযপ ভযাকজসন না প্েও়ো এিং ১২ িের এিং তার প্িজি ি়েসীযের 
িনয) সাোজিক প্েোযেিা কে করার পরােিয প্েও়ো হযি। 

পক্লরবোদরর সেসয/ ঘক্লন্ষ্ঠ পজরজেত বযক্লক্তেগ্ে  

1. আপনার পজরিাযরর সেসযযের ঘজনষ্ঠ পজরজিত বযদক্ত জহসাযি জনিন্ধন ক া  আ  প্রবয়ােন টনই টযবহেু 
MOH, ২৬ এদপ্রল ২০২২ টথবক COVID-19 ট াগীবি  ঘদনষ্ঠ পদ দচে বযদক্তবি  আ  স্বাস্থ্য ঝুুঁ দক দবজ্ঞদি 
(HRN) পাঠাবব না। আপজন র্জে 24 ঘণ্টা  েযর্য MOH প্েযক একটি SMS না পান, আপজন 6916 
0190 নেযর MOH-এর সাযে প্র্াগাযর্াগ করযত পাযরন। 
 

2. যদিও আপনার পজরিাযরর সেসযযেরযক টকান HRN পাঠাযনা হযি না, েবুও প বেী ৫ জেন তাযের 
সামাদেক িাদয়ত্ব পালন ক া  এবং স্বাস্থয পর্যযিক্ষণ করার পরােিয জেন। তাযের প বেী ৫ জেযনর িনয 
িাজ়ির িাইযর র্াও়োর আবগ ART প্নযগটিভ টেস্ট ক া  েনয েঢৃ়ভাযি উৎসাজহত করা হযি।   

আর টকান প্রশ্ন আস্টে? https://www.covid.gov.sg/-এ র্ান িা 6916 0190 নেযর MOH হ -োইযন প্র্াগাযর্াগ 
করুন। 

িনশজি মন্ত্রণালে 

১১ টম ২০২২ 
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