আপনার যদি কররানা ভাইরাস পদিটিভ (ককাদভড-১৯)
আরস তাহরে কী কররেন
What to do if you've tested positive for coronavirus (COVID-19) –
Bengali

আপনার যদি কররানা ভাইরাস পদিটিভ (ককাদভড-১৯)
স্বাস্থ্য এবং মানুষ পরিষষবা রবভাগ এটিষে রনিাপদ না বলা পর্য ন্ত আপনাি অবশ্যই রনষেষে এোেী
িাখষে হষব। এটি গুরুত্বপূর্য যর্ আইষনি প্রষ ােন অনুসাষি - আপরন এই রনষদয শ্না অনুসির্ েষিন।
আররা তরযের িনে, কররানা ভাইরাস হটোইন 1800 675 398 নাম্বারর কযাগারযাগ করুন (সপ্তারহ 7 দিন, 24
ঘন্টা)।
কররানাভাইরাস হটোইরন কে কররে অপশন
শুনে (0) োছাই করর আপদন একিন কিাভাষীর সাহাযে দনরত পাররেন। অনে ককারনা করের িনে যদি আপনার
ককারনা কিাভাষীর প্রর ািন হ তাহরে প্রযরে TIS National-এ 131 450 নম্বরর কে করুন।

বাসা থাকুন।

হাে ধুন এবং হাাঁরি ও
োরশ্ যদ াি সম মুখ
যেষে িাখুন।

আপনাি পরিবাি এবং
বন্ধু ষদি োছ যথষে
আলাদা থাকুন

আপনাি র্রদ রিরেৎসা
সহা োি প্রষ ােন হ
োহষল আপনাি ডাক্তাি
বা হটলাইন নম্বষি েল
েরুন

যেষনা আমাি এোেী থাোি প্রষ ােন?
আপনার কররানা ভাইরাস পদিটিভ এরসরছ এেং অেশেই আপনারক একাকী যাকরত হরে কযরহতু এটি অনে োনুরষর মধ্যে ছড়ারনার
উচ্চ সম্ভােনা রর রছ। আপনার পদরোর এেং কদেউদনটিরক োাঁচারনার সেরচর ভারো উপা হে োসা যাকা এেং অনে োনুষ কযরক
িূরর যাকা (শারীদরক িুরত্ব)। আইরসারেশন ো একাকী যাকা চারপর হরত পারর দকন্তু এটি কররানা ভাইরাস ছড়ারনারক েন্ধ কররত
পারর।

আইরসারেশন ো একাকী যাকার োরন হরো স্বাস্থ্ে কসো ো ককান িরুদর অবস্থা েেতীত, আপনারক আপনার োসা ো যাকার িা গা
কছরড় না যাও া। আপদন েো াে করার িনে োসা কছরড় কযরত পাররেন না। যখন একাকী যাকার প্রর ািন তখন যদি আপদন োসার
োইরর যান আপনারক $4,957 পযযন্ত িদরোনা করা হরত পারর। োসা যাকুন এেং দনরাপরি যাকুন।
আপদন যদি িারনন অনেকাররা েক্ষণসেূহ আরছ তাহধ্ে তারির পরীক্ষা করারনা এেং োসা যাকা উদচত।

আরম যোথা এোেী থােব?
ককান প্রকার সে রক্ষপণ না করর, আপনারক অেশেই তৎক্ষণাৎ ঐ িা গা কযরত হরে কযখারন আপদন একাকী যাকরেন। এটি
সাধারণত আপনার োসা, দকন্তু দডপাটযরেন্ট অে কহেয অোন্ড দহউেোন সাদভয রসস অনে ককান উপযুক্ত িা গা আপনারক একাকী
যাকরত অনুেদত দিরত পারর।
অেশেই তৎক্ষণাৎ ঐ িা গা কযরত হরে কযখারন আপদন একাকী যাকরেন।

োষে োনাষে হষব?
আপনারক আপনার পরীক্ষার ফোফে পদিটিভ েোর পর, আপনারক অেশেই আপনার চাকদরিাতারক িানারত হরে এেং আপদন
আপনার ঘদনষ্ট কযাগারযাগরির িানারত পাররন। 'ঘদনষ্ট কযাগারযাগ' হরো এেন ককউ যার েরধে আপদন হ ত ভাইরাস ছদড়র
দির রছন, এটি হরত পারর আপদন কযসে োনুষরির সারয যারকন, কাছাকাদছ কযরক কাি কররন, ো ককান সাোদিক িোর রত দছরেন।
আপদন যারির সারয যারকন তারির সোইরকও একাকী যাকরত হরে, কযরহতু এখারন তারিরও কররানা ভাইরাস হোর উচ্চ সম্ভােনা
রর রছ। দশশুরাও এর অন্তভুয ক্ত।

এেটি পরেটিভ ফলাফষলি পি রে ঘষট?
পােদেক কহেয টিে ো গণস্বাস্থ্ে টিে কযসে োনুরষর সারয আপনার কযাগারযাগ দছরো কস সম্পরকয আপনার সারয কযা েেরে।
পােদেক কহেয টিে ো গণস্বাস্থ্ে টিে যারির ঘদনষ্ট কযাগারযাগ দহরসরে দেরেচনা কররে তারির সারয কযাগারযাগ কররে। আপদন
ককাযা একাকী যাকরছন এেং কারা আপনার সারয যাকরছ কসগুরো তারা দেদপেদ্ধ কররে।
পােদেক কহেয টিে দন দেত আপনার সারয কযাগারযাগ রাখরে। আপনার যদি ককান অদতদরক্ত সাহাযে িরকার হ ো দনরাপি এেং
সুস্থ্ যাকার দেষর অনে ককান প্রশ্ন যারক তাহধ্ে আপদন সেযিা তারির সারয কযাগারযাগ কররত পাররন। টিে আপনারক ছাড়পত্র না
কি া পযযন্ত আপনারক অেশেই আইরসারেশরন যাকরত হরে।

রেভাষব রনিাপদ থােষে হ
দচদকৎসরকর শরণাপন্ন হও া ো িরুদর পদরদস্থ্দত েেতীত আপদন আপনার োসা দকংো োসস্থ্ান কছরড় ককারনাভারেই কের হরেন না।
• একটি আোিা করক্ষ যাকার োধেরে আপদন দনরিরক আপনার োসার অনে সিসেরির কযরক আোিা রাখুন।
• দন দেত হাত ধুন এেং হাাঁদচ ও কাদশ কি ার সে েুখ কেরক রাখুন।
• অনেরির সারয যখন একই রুরে যাকরেন তখন সাদিযকাে োস্ক পরুন এেং 1.5 দেটার িুরত্ব েিা রাখুন।
• সম্ভে হরে আোিা োযরুে েেেহার করুন।
• গৃহস্থ্াদের আইরটেগুরো (কযেন কেট, কাপ এেং চােচ) কশ ার করা কযরক দেরত যাকুন।
• োসা পদরচ্ছন্ন রাখুন (কটদেরের উপররর অংশ, িরিা, দক-কোডয, টোপ এেং িরিার হাতে)
• ে োযুক্ত দিদনসপত্র ধরার সে সাদিযকোে োস্ক এেং দডিরপািাে গ্লাভস পরুন।
• গ্লাভস এেং োরস্কর েরতা িূদষত আইরটেগুরো ে োর োরে কফরে দিন।
• আপনার োসার ো আোসরনর দভতরর আপনারক কিখার িনে কাউরক ডাকরেন না।
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• আপদন যদি ককারনা েেদক্তগত োদড় ো অোপাটযরেরন্ট যারকন তাহরে আপনার োগারন ো োরান্দা কযরত পাররন। আপনার
োসস্থ্ারনর েরধে চোরফরা করার সে আপনারক সাদিযকাে োস্ক পররত হরে।
েন্ধু রির ো পদরোররক, যারির আোিা করার িরকার কনই, আপনার িনে খাোর ো অনোনে প্রর ািনী দিদনসগুদে আনরত েেুন।
যখন একাকী যাকার প্রর ািন তখন যদি আপদন োসার োইরর যান আপনারক $4,957 পযযন্ত িদরোনা করা হরত পারর। োসা
যাকুন এেং দনরাপরি যাকুন।

আপনাি উপসগয গুষলা পর্য ষবক্ষর্ েরুন
আপনার েক্ষণগুদে আরও খারাপ হর উঠরেও গুরুতর না হরে, আপনার ডাক্তাররক কে করুন। যদি এটি ককানও কেদডরকে
ইোরিযদি হ (উিাহরণস্বরূপ, শ্বাস দনরত অসুদেধা হ ) তরে 000 -এ কে করুন এেং অোম্বুরেি পাঠাধ্ ার িনে অনুররাধ করুন।
আপনার অোম্বুরেি অদফসাররির েেুন কয আপনার কররান ভাইরাস রর রছ (ককাদভড -19)।

আপনাি সুস্থ্োি যদখাষশ্ানা েরুন
আোিা যাকা দেরশষত োচ্চারির পরক্ষ কঠিন হরত পারর।
• োসার অনোনে সিসেরির সারয কযা েেুন। ককাদভড-১৯ সম্পদকয ত তযে কোঝা উরেগ হ্রাস কররে।
• সম্ভে হরে আপনার দনর াগকতয ার সারয কযা েরে োসা কযরক কাি করার েেেস্থ্া করুন।
• োসা কযরক পড়ারশানা আপনার সন্তানরক সহা তা করুন। অনোইরন যাকা সংস্থ্ান কারি োগান।
• কটদেরফান, ইরেে ো সাোদিক কযাগারযারগর োধেেরক কারি োদগর পদরোর এেং েন্ধু রির সারয সংযুক্ত যাকুন।
• েরন রাখরেন কয আোিা যাকা িীঘযকাে স্থ্া ী হরে না।
• অনোইরন দররসাসযগুদে অোরেস করুন - ঘরর ঘুে, সুস্থ্তা এেং অনুশীেরনর পরােশয সহ। দভদডওগুরো পাও া যারে Wellbeing
Victoria <https://www.together.vic.gov.au/wellbeing-victoria>।

আপনার যদি সাোে দিরত সেসো হ তাহরে আপনার ডাক্তাররর সারয কযা েেুন দকংো কযাগারযাগ করুন এখারন:
• Lifeline Australia <https://www.lifeline.org.au/>, কফান: 13 11 14
সংকটকােীন সহা তা প্রিারনর পদররষো কযটি কযরকারনা সে সাহাযে দির যারক।
• Beyond Blue <https://www.beyondblue.org.au/>, কফান: 1300 22 4636
আোিা যাকরছ এেন েেদক্তরির িনে তারা দেরশষজ্ঞ সহা তা প্রিান কররছ।
• Kids Helpline <https://www.kidshelpline.com.au/>, কফান: 1800 551800
অল্প ে স্করির িনে দি এেং কগাপনী তা রক্ষাকারী পরােশয পদররষো।

সহা ো সহেলভয
কররানাভাইরারস আক্রান্ত হর রছ ো আক্রান্ত কাররা সংস্পরশয দগর রছ উপযুক্ত এেন Victorian কেীরির সহা তার উরেরশে এককােীন
1,500 োদকয ন ডোররর কপরেন্ট রর রছ। তযের িনে দভদিট করুন কপন্ডাদেক দেভ দডিাস্টার
কপরেন্ট<https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/pandemic-leave-disasterpayment>।
আপদন েন্ধু ো পদরোর কযরক সহা তা দনরত না পাররে খািে ো েেদক্তগত আইরটেসহ িরুদর ত্রাণ পোরকরির েেেস্থ্া রর রছ।
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সাহাযে ও িরুদর ত্রাণ পোরকি ো েুদি পণে পাও ার তরযের িনে DHHS.vic. – Quarantine and isolation
<https://www.dhhs.vic.gov.au/self-quarantine-coronavirus-covid-19> -এ যান অযো 1800 675 398 নম্বরর
কররানাভাইরাস হটোইরন কে করুন।

যত্নকারী এেং অনোনে পদরোররর সিসেরির িনে তযে
আপদন যদি অসুস্থ্ পদরোররর সিরসের কিখারশানা কররন তরে আপনার োদড়র প্ররতেকরক সুরদক্ষত রাখরত আপনার দকছু গুরুত্বপূণয
দিদনস করা উদচত:
• অসুস্থ্ েেদক্তরক অনে ঘর কযরক িূরর, এক ঘরর যাকার দেষ টি দনদিত করুন।
• সম্ভে হরে তারির িরিা েন্ধ রাখুন এেং িানাো কখাো রাখুন।
• নূেনতে সংখেক কক ারার রাখুন।
• রুরে কোকার পূরেয এেং পরর সেযিা আপনার হাত সাোন ও পাদন দির ধুন ো হোন্ড সোদনটাইিার েেেহার করুন।
• অসুস্থ্ েেদক্তর োসনপত্র পদরোররর অনোনেরির কযরক আোিা রাখুন।
• যদি যারক, আপদন অসুস্থ্ েেদক্তর ঘরর যাকাকােীন একটি সাদিযকোে োস্ক (একক-েেেহাররর োস্ক) পরুন। সাদিযকাে োস্ক না
যাকরে পদরেরতয স্কাফয ো েোন্ডানার েত েুখ োকার আেরণী েেেহার করুন।
• কটদেরের উপররর অংশ, িরিা, কীরোডযগুদে, টোপস এেং হাতে েরতা উচ্চ পৃষ্ঠগুদেরক দন দেত পদরষ্কার এেং িীোণুেক্ত
ু
করুন।
• টিসুে এেং োস্ক দসে করা োদস্টক েোরগ কফেুন।
• িাো কাপড় সরেযাচ্চ তারপ পদরষ্কার করুন এেং পদরষ্কার করার সে োস্ক ও গ্লাভস পরুন।
• আপনারক কিখার িনে কাউরক ডাকরেন না।
যদি েেদক্তটির খারাপ োগরত শুরু করর তরে পরােরশযর িনে কররানাভাইরাস হটোইন 1800 675 398 নাম্বারর কে করুন। যদি
আপনার ডাক্তাররর কারছ যাোর প্রর ািন হ তাহরে আগাে কে করর রাখুন যারত তারা প্রস্তুদত দনর রাখরত পারর।

উপসগয গুষলা পর্য ষবক্ষর্ েরুন
আপদন কয েেদক্তর যত্ন দনরচ্ছন কস যদি শ্বাসকরষ্টর েরতা গুরুতর েক্ষণগুদে দেকাশ করর তরে রিপল রেষিা (000) নাম্বারর কে
করুন এেং অোম্বুরেরির িনে দিজ্ঞাসা করুন।
অনে কারও যদি ককানও েক্ষণ যারক তরে তারির পরীক্ষা করা উদচত এেং োসা যাকা উদচত।
এই েক্ষণগুদের েরধে আপনার যদি ককানও েক্ষণ যারক তরে পরীক্ষা করুন: জ্বর, সদিয ো ঘাে, কাদশ ো গো েেযা, শ্বাসকষ্ট, নারকর
স্রাে, গন্ধ ো স্বাি অনুভূদত হ্রাস।
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To find out more information about coronavirus and how to stay safe visit
DHHS.vic – coronavirus disease (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus>
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
For information in other languages, scan the QR code or visit
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-diseasecovid-19>

For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only
To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay
Service 13 36 77 if required, or email Emergency Management Communications
<covid-19@dhhs.vic.gov.au>.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, updated 10 August 2020.
Available at DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19>
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