
 
 

স্বা�য্ যাচাইকরণ পৰ্�াবলী 
 

T&I 32718 (Bangla/Bengali) 

DOE ফয্ািসিলিটগুেলােত সকল DOE কমর্চারী, দশর্নাথর্ী, এবং পিরবারেদর অবশয্ই একিট স্বা�য্ যাচাইকরণ পূরণ করেত হেব। এই স্বা�য্ যাচাইকরণ 
পৰ্িতিদন উপি�ত হবার পূেবর্ পূরণ করেত হেব। এই স্বা�য্ যাচাইকরণ অনলাইেনও পূরণ করা যােব: https://healthscreening.schools.nyc/.  
ভবন বা ফয্ািসিলিটেত পৰ্েবেশর পর, যিদ আপিন ইেতামেধয্ অনলাইেন স্বা�য্ যাচাইকরণ পূরণ না কের থােকন, তাহেল আপনােক িনেচর পৰ্�গুেলার 
জবাব িদেত বলা 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, নতুনভােব স্বাদ িকংবা ঘৰ্াণশি� িবেলাপ অথবা িবগত 10 িদেনর মােঝ শুরু হওয়া শ্বাস ক�? 

 না। পরবতর্ী পৰ্�িট েদখুন।  
 হয্াঁ, এবং উপসগর্গুেলা েদখা েদয়ার পর আমার লয্াব েথেক িনি�ত করা COVID-19 শনা�করণ পরীক্ষার (র� পরীক্ষা নয়) 

ফলাফল েনেগিটভ এেসেছ এবং িবগত 24 ঘ�ায় েকােনা উপসগর্ েদখা যায়িন। পরবতর্ী পৰ্�িট েদখুন।  
 হয্াঁ, এবং আিম উপেরা� েশৰ্ণীিবভােগ অ�ভুর্� নই। আর যাচাইেয়র পৰ্েয়াজন েনই। কমর্ী/দশর্নাথর্ী ভবেন পৰ্েবশ করেত পারেব 

না। 
 

2. িবগত 10 িদেন লয্াবেরটির কতৃর্ক িনি�ত করা COVID-19 শনা�কারী পরীক্ষায় পিজিটভ ফলাফল েপেয়েছন িক (েকােনা র� পরীক্ষা 
নয়), েযটা আপনার পৰ্থম পিজিটভ ফলাফল িছল অথবা আপনার পূবর্বতর্ী েরাগ িনণর্য় তািরখ েথেক 90 িদন পর?0

1 অনুগৰ্হ 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 আর যাচাইেয়র পৰ্েয়াজন েনই। কমর্ী/দশর্নাথর্ী ভবেন পৰ্েবশ করেত পারেব না। 

 
3. CDC পথিনেদর্শনা অনুযায়ী আপিন COVID-19-এর িবরুে� পুেরাপুির িটকাপৰ্া� িহেসেব িবেবিচত অথবা আপিন স�িত (িবগত িতন 

মােসর মেধয্) COVID-19 সংকৰ্িমত হেয়িছেলন িক এবং িবগত 90 িদেনর মেধয্ আলাদাভােব বসবাস (আইেসােলশন) স�� কেরেছন 
িক?1

2 অনুগৰ্হ কের লক্ষয্ করেবন েয, CDC পথিনেদর্শনা অনুযায়ী পুেরাপুির িটকাপৰ্া� িহেসেব িবেবিচত হবার জনয্, আপিন দুই-েডাজ 
িসিরেজর িদ্বতীয় েডাজ েনয়ার পর দুই স�াহ অবশয্ই পার হেত হেব অথবা একক েডােজর ভয্াকিসন গৰ্হণ করার পর অবশয্ই দুই স�াহ 
পার হেত হেব।  
 না, আিম পুেরাপুির িটকাপৰ্া� িহেসেব িবেবিচত নই অথবা িবগত 90 িদেনর মােঝ COVID-19-এ সংকৰ্িমত হইিন। পরবতর্ী 

পৰ্�িট েদখুন।  
 হয্াঁ, আিম পুেরাপুির িটকাপৰ্া� িহেসেব িবেবিচত অথবা COVID-19-এ সংকৰ্িমত হেয়িছলাম এবং িবগত 10 িদন আিম আলাদা 

বসবাস কেরিছ। কমর্ী/দশর্নাথর্ী 4 নং পৰ্� এিড়েয় যােবন এবং িবি�ংেয় পৰ্েবশ করেত পােরন।   
 

4. আপনার জানা মেত, িবগত 10 িদেন, এমন েকউ যার COVID-19 সংকৰ্মণ হেয়েছ িকংবা উে�খ কেরেছ েয COVID-19-এর উপসগর্গুেলা 
েদখা যাে�, এমন কােরা কাছাকািছ (24 ঘ�া সময়সীমায় 6 িফট-এর মেধয্ অ�ত 10 িমিনেটর জনয্) এেসিছেলন িক?) এই পিরি�িতেত 
েযসব ি�িনকয্াল �াফ যথাযথ বয্ি�গত সুরক্ষামূলক সাজ-সর�াম (পােসর্ানাল পৰ্েটি�ভ ইকুয্ইপেম�, PPE) পিরিহত িছেলন তােদর 
কাছাকািছ এেসেছ বেল িবেবচনা করা হয়না। 

 না।  কমর্ী/দশর্নাথর্ী ভবেন পৰ্েবশ করেত পােরন।    
 হয্াঁ আর যাচাইেয়র পৰ্েয়াজন েনই। কমর্ী/দশর্নাথর্ী ভবেন পৰ্েবশ করেত পারেব না। 

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। স্বা�য্ যাচাইকরেণর ফলাফল 
পযর্ােলাচনা করা হেব শুধুমাতৰ্ ফয্ািসিলিটেত পৰ্েবশ করেত েদয়ার উে�েশয্ এবং েগাপনীয়তা বজায় রাখা হেব। 

পিরি�িত পিরবতর্েনর সােথ সােথ NYC িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন সুপািরশ পিরবতর্ন করেত পাের।                               04.28. 21 

                                   
1 েযিদন েথেক আপনার উপসগর্গুেলা শুরু হেয়েছ েসিদন েথেক 90 িদন গণনা করেত হেব, অথবা যিদ আপনার েকােনা উপসগর্ না েথেক থােক, তেব েযিদন আপনার পরীক্ষার ফলাফল 
পিজিটভ এেসেছ েসিদন েথেক 90 িদন গণনা শুরু করেত হেব।  
 
2 েযিদন েথেক আপনার উপসগর্গুেলা শুরু হেয়েছ েসিদন েথেক 90 িদন গণনা করেত হেব, অথবা যিদ আপনার েকােনা উপসগর্ না েথেক থােক, তেব েযিদন আপনার পরীক্ষার ফলাফল 
পিজিটভ এেসেছ েসিদন েথেক 90 িদন গণনা শুরু করেত হেব।  
 

https://healthscreening.schools.nyc/
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