কেরানাভাইরােসর ( কািভড -১৯) পরী া করােনা
আপিন যিদ অসু

বাধ কেরন এবং আপনার যিদ িনে া

এক বা একািধক উপসগ থােকঃ

● উ তাপমা া;
● এক নতু ন দখা যাওয়া বা অব াহত কািশ;
● কােনা িকছু েত াদ গ না পাওয়া বা পিরবতন ল করা;
আপিন বাসােত থাকেবন এবং ১০ িদেনর জন সলফ আইেসােলশেন চেল যােবন (বাসায়
থা ন এবং অন েদর থেক দূর বজায় রাখুন)। এছাড়া আপনার শরীের কেরানাভাইরাস
আেছ িকনা সজন আপিন এক পরী া করােত চাইেত পােরন।
কীভােব পরী া করােবন
বতমােন আপনার কেরানাভাইরাস আেছ িকনা স জানার জন আপিন এক
ট করেত পােরন। আপিন িনে া ভােব আপনার ট
করােত পােরনঃ
● আপনার কাছাকািছ কান এক ট সাইেট আজ ট
পােবন, বা
● হাম ট িকট ব বহার কের করেত পােরন।

সায়াব

করােল তার ফলাফল কাল

এছাড়া আরও এক ট করা যায় য হল আপনার কেরানাভাইরাস আেছ িকনা স
 ই পিরেষবা এখনও ব াপকভােব চালু হয়িন।
জানার জন এি বিড ট । এ
কারা ট
আপিন এক

করােত পারেবন?
ট

করােত পারেবন যিদঃ

● আপনার িনেজর জন , বতমােন আপনার যিদ কােনা কেরানাভাইরােসর উপসগ
থােক;
● কেরানাভাইরােসর উপসগ রেয়েছ এমন কােরা সােথ আপিন যিদ বসবাস কেরন;
● আপিন ইংল াে বসবাস কেরন এবং হাসপাতােল যাবার পূেব আপনােক এক ট
করােত বলা হেয়েছ, উদাহরণ প আপনার সাজািরর আেগ;
● আপিন যিদ কেরানাভাইরােসর াদুভাব থাকা এক এলাকােত বসবাস কেরন। ৬ই
আগ তািরেখ এই তািলকা িছলঃ ল ার, লুটন, পে ল বা াকবােনর
ডারউইন লাকাল কাউি ল)
ইংল া , টল া , ওেয়লস ও নদান আয়ারল াে
পিরেষবা ।
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বসবাসকারী য কােরা জন ই এই ট

এক

ট

কখন যােবন

আপনার যিদ কেরানাভাইরােসর উপসগ থােক তাহেল যথা শী ই স ব আপনার এক ট
করােত হেব। উপসগ েলা দখা যাবার থম ৫ িদেনর মেধ ই আপনার এক ট কিরেয়
িনেত হেব।
এক ট সাইেট যেয় ট করােনার জন আজই এক বুিকং ক ন এখােন।। বা
আপিন যিদ ট সাইেট যেত না পােরন তাহেল এক হাম িকেটর অডার িদন।
উপসেগর ১ থেক ৪ িদেনর মেধ আপিন এক
পােরন। আপিন যিদ ৪থ িদেন এক হাম ট
িবকাল ৩টার মেধ করেবন।
৫ম িদেন আপনােক এক
অেনক দরী হেয় গেছ।

ট

ট সাইেট বা বাসােত ট করােত
িকেটর জন অডার কেরন তাহেল স

সাইেট যেত হেব। এই পযােয় হাম িকট অডােরর জন

আেবদন করার জন সাহায িনন
অন লাইন সািভস ব বহার করার ে আপনার অসুিবধা হেল, ১১৯ ন ের কল ক ন,
ইংল া , ওেয়লস বা নদান আয়ারল াে র জন েযাজ ।
লাইন েলা সকাল ৭টা থেক রাত ১১টা পয

খালা থােক।

টে র জন আপিন অনলাইেন যেয় আেবদন করেত পােরন
https://self-referral.test-for-coronavirus.service.gov.uk/antigen/name এ
আপনার উপসগ থাকার কারেণ আপিন যিদ এক ট কিরেয় থােকন তাহেল আপনার
টে র ফলাফল না আসা পয আপিন এবং আপনার সােথ বসবাসকারী সবাইেক অবশ ই
সলফ আইেসােলশেন থাকেত হেব। আপনার ‘সােপাট বাবেলর’ (এর মােন হল এমন একজন
িযিন একা থােকন, বা ধুমা তার বা ােদর সােথ থােকন, পাশাপািশ অন আেরক
বাসার লাকজন) অ ভু সবার ে এ
েযাজ ।
টে

কী করা হয়

টে র জন এক ল া কটন বাড ব বহার কের আপনার নােকর ভতর থেক ও আপনার
গলার িপছন থেক এক সায়াব নয়া হেব।
আপিন িনেজ িনেজই আপনার সায়াব িনেত পারেবন (আপিন যিদ ১২ বছর বা এর বশী
বয়সী হন) বা অন কউ আপনার জন এ কের িদেত পারেবন। ১১ বছর বা এর কম
বয়সী বা ােদর সায়াব ট তােদর িপতামাতা বা গািডয়ানরা করেবন।
অন কােরার ট

করােনা

আপনার সােথ বসবাসকারী অন কােরা যিদ কােনা উপসগ থােক তাহেল আপিন সেবা ৩
জেনর জন ট অডার করেত পােরন।
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১৩ বছর বা এর বশী কােরা জন আপিন আেবদন কের থাকেল তােদর সােথ যাচাই কের
িনন য আপিন তােদর ট করােত চাইেছন তােত তােদর কােনা আপি নই।
আপনার উপসেগর ব াপাের িচিকৎসেকর পরামেশর দরকার হেল
সাহায িননঃ
ইংল া : NHS ১১১ অনলাইন কেরানাভাইরাস সািভস
আপিন বশী অসু বাধ করেল বা আপিন যিদ মেন কেরন য আপনার মারা ক কান
অসুিবধা হে তাহেল ৯৯৯ ন ের ফান ক ন।
আরও তেথ র জন কেরানাভাইরােসর ব াপাের সরকােরর িনেদশনা
https://www.gov.uk/coronavirus এ
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দখুন

