Coronavirus (COVID-19) এর পরী&া
Coronavirus (COVID-19) িনেয় যিদ আপনার ,কান ./ থােক, তেব ২৪-ঘ8ার Coronavirus হটলাইেন 1800 675 398 ন=ের কল ক>ন।
Coronavirus-এর পরীBার জনD আপনােক ,কাথায় ,যেত হেব তা জানেত আপিন ২৪-ঘ8ার Coronavirus হটলাইেন 1800 675 398 ন=ের কল
করেত পােরন বা https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid-19 ওেয়বসাইটGেত ,যেত পােরন।

আপনার যিদ একজন অনু বাদেকর .েয়াজন হয়, তেব .থেম 131 450 ন=ের কল ক>ন, তারপর Coronavirus-এর হটলাইেন িদেত অনু েরাধ ক>ন বা
তাঁেদরেক আপনার জনD ওেয়বসাইটGেত খুঁ েজ ,দখেত বলু ন।
অনু িদত আেরা অেনক তথD আপিন https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations ওেয়বসাইটGেত ,পেত পােরন।

িভে$ািরয়ার সকল মানু েষর জন1 Coronavirus-এর পরী6া িবনা মূ েল1 করা হয় ; আ:জ;ািতক িশ6াথ?, যাঁরা
আCয়Dাথ? বা যাঁরা িবেদশ Fথেক Fবড়ােত এেসেছন তাঁরাও এর অ:ভু;K।
Coronavirus-এর পরীBা সবার জনD িবনামূ েলD করা হয়। এর মেধD অOভুQR আেছন ,সসব মানু ষ যাঁেদর Medicare card ,নই, ,যমন িবেদশ ,থেক

আগত অিতিথ, আOজQািতক িশBাথW, অিভবাসী কমW এবং আYয়.াথW।

আপনার যিদ উপসগQ[েলা থােক, তাহেল িবনামূ েলD পরীBাG িনেচর ,যেকান ]ান ,থেক করােত পারেবনঃ
•
•
•
•

িভে_ািরয়ার !কান এক& হাসপাতা,ল Coronavirus-এর তী` aাস-.aাসজিনত মূ লDায়েনর িbিনক (Respiratory Assessment
Clinic)
,কান একG কমু DিনG cা]D ,কেd aাস-.aাসজিনত মূ লDায়েনর িbিনক (A Community Health Centre Respiratory
Assessment Clinic)
,কান শিপং ,স8াের একG eাইভ-f িbিনক
,কান একG িরিজওনাল ওয়াক-f িbিনক

Coronavirus-এর পরী6া কােদর করােনা উিচৎ?
আপনার যিদ িনেচর ,যেকান উপসগQ ,থেক থােক তেব আপনার Coronavirus-এর পরীBা করােনা উিচতঃ
•

pর

•

শরীর ঠাrা হেয় যাওয়া

•

কািশ

•

গলা বDাথা

•

িনঃaােসর csতা

•

সিদQ

•

tােণর অনু ভূিত হারােনা

আপনার উপসগQ[েলা হালকা হেলও আপনার পরীBা করােনা উিচৎ।

আপনােক পরী6া করার সময় কী হেবঃ
পরীBার সময়, আপনার কােছ ,যেকান এক ধরেনর পিরচয়পw এবং ,যাগােযােগর তথD জানেত চাওয়া হেব। আপনার যিদ Medicare card না থােক তেব
অনু |হ কের ,যেকান একG পিরচয়পw আনেবন, ,যমন আপনার eাইভাসQ লাইেস}, পাসেপাটQ, যানবাহেনর কে}শন কাডQ বা •ুেড8 আইিড। পরীBাকারী
িbিনেকর আপনার িভসা স€েকQ জানার .েয়াজন ,নই।
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Coronavirus-এর পরীBাG একজন নাসQ, ডাRার বা অনDানD cা]D ,পশাজীিব •ারা করােনা হয়। তাঁরা আপনার ক‚নালীর ,পছন িদক এবং নাক মু েছ

,নেবন। পরীBাG করােত এক িমিনেটর মেতা সময় লােগ।

Coronavirus-এর পরী6া করােনার পর আমার িক S-িবিTU হবার Dেয়াজন আেছ?
আপনার যিদ উপসগQ ,থেক থােক তেব আপনার ডাRার বা cা]Dেসবা কমW আপনােক বেল ,দেবন ,য আপনার c-িবিƒ„ (self isolation)থাকা উিচৎ,
যতBণ না আপনার পরীBার ফলাফল আপিন পােƒন। এর মােন হেƒ অিবলে= বািড়েত চেল যাওয়া এবং বািড়েতই অব]ান করা যতBণ না আপিন
আপনার পরীBার ফলাফল পােƒন।
,যখােন আপনার পরীBা করােনা হেয়িছেলা ,সখানকার ডাRার বা িbিনক আপনার সােথ ,যাগােযাগ কের জানােবন ,য আপনার ফলাফল কেরানা
ভাইরােসর জনD পিজGভ বা ,নেগGভ।

ফলাফল Fপেত কত সময় লােগ?
সাধারণত পরীBা করােনার ১-৩ িদেনর মেধD ফলাফল পাওয়া যায়। যিদ (এক সােথ) অেনক মানু েষর পরীBা করা হয়, তেব ৫ িদন পযQO লাগেত পাের
আপনার ফলাফল ,পেত।
আপনার যিদ ,কান ./ থােক ফলাফল িনেয়, তেব ,যখােন আপনার পরীBাG করােনা হেয়েছ ,সই িbিনক বা হাসপাতােলর সােথ ,যাগােযাগ ক>ন।
আপনােক যিদ ,কান শিপং ,স8ােরর eাইভ-f িbিনেক পরীBা করা হয় এবং আপিন ফলাফেলর জনD ৫ িদেনর ,বিশ সময় ধের অেপBা করা থােকন,
তাহেল অনু |হ কের তেব ২৪-ঘ8ার Coronavirus হটলাইেন 1800 675 398 ন=ের কল ক>ন। আমােদর Gম আপনােক ফলাফল ,পেত সাহাযD
করেব। শিপং ,স8ােরর eাইভ-f িbিনক আপনােক ফলাফল ,পেত সাহাযD করেত পারেব না, তাই অনু |হ কের তাঁেদর সােথ ফলাফেলর জনD
,যাগােযাগ করেবন না।
আপনােক ফলাফল জানােনা হেব, যিদ ফলাফল ,ন,গGভ হয় তবু ও। আপনার ফলাফল যিদ পিজGভ হয়, তাহেল িডপাটQেম8 অফ ,হলথ অDাr
িহউেমন সািভQ েসস (Department of Health and Human Services) -এর পB ,থেক ,কউ আপনার সােথ আরও তেথDর জনD ,যাগােযাগ
করেব এবং কী করেত হেব তা আপনােক বেল ,দেবন।

এই $কাশনা) সহজলভ/ ফরেমেট 5পেত ইেমইল ক8ন Emergency Management Communications
<em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
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