
COVID-19-এর িব�ার েরােধ একািধক িবিভ� েকৗশল ব�বহার ক�ন 

 
 

�টকা �হণ ক�ন 

�টকা �হণ ক�ন। COVID-19 এর �টকাসমূহ িবনামূেল�, িনরাপদ ও কায �কর।  
• আেরা তেথ�র জন� আিল �ংটন কাউি�র COVID-19 ভ�াকিসন েপজ েদখুন। 
• আরিলংটন ও এর আেশপােশ অ�াপেয়�েমে�র জন� vaccines.gov েদখুন, েযখােন ফােম �িস ও অন�ান� েমিডেকল 

ে�াভাইডাররা রেয়েছ। 

বায়ুচলাচল উ�ত ক�ন বাসায় ও কম ��েল ভাইরােসর পিরমাণ কমােনার জন� বাইেরর বায়ু েবিশ কের েভতের চলাচল করার সুেযাগ কের িদন। 

পরী�া করান 

পরী�া করান। আিল �ংটন কাউি�েত এক�ট পরী�া েক� বা বািড়েত পরী�ার িবক��েলা স�েক� তথ� খঁুেজ েবর ক�ন। 
• আপনার COVID-19-এর উপসগ � থাকেল তাৎ�িণকভােব পরী�া করান।  
• আপিন COVID-19-এর সং�েশ � আসার পরও উপসগ � েদখা না িদেল 6 ন�র িদেন পরী�া করান।  

o পরী�ার ফলাফল িনেগ�টভ আসেল পুনরায় 7 বা 8 ন�র িদন পরী�া করান।   
• মারা�ক COVID-19-এর উ� ঝঁুিকেত থাকা কােরা সং�েশ � আসার পূেব � পরী�া করােনার িবষয়�ট িবেবচনা ক�ন। 
• কখন পরী�া করােত হেব বা িচিকৎসা করােনার �েয়াজন হেব তার িস�া� িনেত সহায়তা েপেত CDC-এর ট�ল ব�বহার 

ক�ন। 

আইেসােলশেন থাকুন/সতক�তামূলক 
ব�ব�া �হণ ক�ন 

COVID-19-এর কারেণ অসু� হেল আইেসােলশেন থাকুন/সতক�তামূলক ব�ব�া �হণ ক�ন। 
• আপিন আপনার পরী�ার ফলাফল না পাওয়া পয �� বাসায় থাকুন ও অন�েদর েথেক দূের থাকুন।  
• আপনার পরী�ার ফলাফল পেজ�টভ আসেল, কমপে� 5 িদেনর জন� বাসায় থাকুন ও অন�েদর েথেক দেূর থাকুন।  
• আেরা তেথ�র জন� COVID-19-এর িব�ার কমােনার ধাপসমূহ েদখুন। 
 
COVID-19-এর সং�েশ � আসেল সতক�তামূলক ব�ব�া �হণ ক�ন (উপের পরী�া করান এবং িনেচ মা� পিরধান ক�ন েদখুন)।  

মা� পিরধান ক�ন যখন �েয়াজন হেব বা পরামশ � েদওয়া হেব তখন ভােলাভােব খাপ খায়, ভােলা সুর�া ও ��� েদয় এমন মা� পিরধান ক�ন। 

6 ফুট দরূ� বজায় রাখুন আপনার সােথ বাস কেরন না এমন েলাকজেনর কাছ েথেক যথাস�ব েবিশ দূর� বজায় রাখুন (আদশ �ভােব কমপে�  ফুট)। 

ভীড় এিড়েয় চলনু েকােনা অনু�ান বা �ােন যিদ িনরাপদ দূর� বজায় রাখা ক�ঠন হয়, তেব িভড় এিড়েয় চলুন। 

হাত েধৗত ক�ন ও কািশ/হাঁিচ েঢেক 
রাখুন 

• সাবান ও পািন িদেয় 20 েসেক� ধের হাত েধৗত ক�ন সুেযাগ না থাকেল, কমপে� 60% অ�ালেকাহল সমৃ� হ�া� 
স�ািনটাইজার ব�বহার ক�ন।  

• কািশ ও হািঁচ েঢেক রাখুন। 
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