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বিষয়: বিবিত COVID-19 কেইস, োছাোবছ আসা িযবিদের কোয়াদরন্টাইি েরা হদয়দছ
প্রিয় PS 7 কপ্রিউপ্রিটি:
NYC প্রিপার্টমিন্ট অভ হেলথ্ অযান্ড হিন্টাল োইপ্রিি এবং NYC হর্স্ট + হেইস কপটস্ (T2)-এর প্রির্টারণ কমরমে হে, আমাদের স্কুল েবমউবিটির
এেজি সেদসযর COVID-19 পরীক্ষার ফলাফল পবজটিভ এদসদছ এিং স্কুদল থাোোলীি সময় হয়ত অিযদের সংক্রবমত েদরদছ।
প্রিমে আপপ্রি পথপ্রিমদট শিা পামবি ো NYC প্রিপার্টমিন্ট অব হেলথ অযান্ড হিন্টাল োইপ্রিি (DOHMH), প্রিউ ইয়কট প্রসটি প্রিপার্টমিন্ট অভ এিু মকশি
(DOE) এবং NYC হর্স্ট অযান্ড হেইস কপটস্ (T2)-এর অপ্রভজ্ঞতার িপ্রতফলি কমর।
এখি েী হদি?
● োর পপ্রিটিভ পাওয়া হেমে, তার সামথ ক্লামস উপপ্রিত সকল প্রশক্ষাথী ও স্টাফ "প্রিকর্ সংস্পমশট এমসমে (হক্লাি কন্টাক্ট)" প্রেমসমব র্রা েময়মে, এবং
পপ্রিটিভ পাওয়া হেমে হে বযপ্রি তার কাোকাপ্রে হেপ্রদি এমসমে হসপ্রদি হথমক 14 প্রদি হকায়ামরন্টাইি (হেচ্ছায় আলাদা বসবাস) করার িময়ািি তা
অবপ্রেত করা েময়মে। এই সকল প্রশক্ষাথী এবং স্টাফ এই সিময়র িিয পুমরাপুপ্রর প্ররমিার্ লাপ্রিটংময় প্রশক্ষণ ও প্রশক্ষা গ্রেমণ অংশগ্রেণ করমব।
● T2 এবং DOHMH তামদর অিুসন্ধাি সম্পন্ন কমর অিয হকউ কাোকাপ্রে এমসমে প্রকিা তামদর শিাি ও অবপ্রেত করমব, তামদরও 14 প্রদি
হকায়ামরন্টাইি (হেচ্ছায় আলাদা বসবাস) করা িময়ািি।
● হকামিা বযপ্রির COVID-19 পরীক্ষার ফলাফল েপ্রদ পপ্রিটিভ েয়, তামদর সংক্রিণ হশষ েময় োওয়া পেটন্ত প্রতপ্রি স্কুমল প্রফমর আসমবি িা।
● COVID-19-এ সংক্রপ্রিত বযপ্রি হেসব িামি প্রেময়মে হসসব িাি পপ্ররষ্কার, িীবাণুিুি, এবং পুিরায় হ ালা েমব।
● েপ্রদ আপিার সন্তাি অসু ি হবার্ কমর, তামক বাপ্রিমত রা ু ি।
আমরা েীভাদি সু স্থ থােদত পাবর?
COVID-19 সংক্রিণ হরামর্ এই "িূল োরটি" পদমক্ষপ অিুসরণ করা অিুগ্রে কমর িমি রা মবি:
1. অসু স্থ্ হদল িাবিদত থাকুি (এর বযপ্রতক্রি েমচ্ছ, অপপ্ররোেট প্রেপ্রকৎসা হসবা গ্রেণ, এমত অন্তভুটি COVID-19 পরীক্ষা)।
2. পারস্পবরে দূরত্ব িজায় রাখু ি: আপিার বাপ্রির সদসয িয় এিি িািুষমদর কাে হথমক কিপমক্ষ 6 প্রফর্ দূরত্ব বিায় রা ু ি।
3. COVID-19 সংক্রিণ হ্রাস করমত এেটি িাে-মু দখর আিরণ পবরধাি েরুি।
4. স্বাস্থযেরভাদি হাত পবরষ্কার চচচা েরুি িায়শই োত হর্াি অথবা অযালমকােল-প্রভপ্রিক োত িীবাণু িুিকারক (েযান্ড সযাপ্রির্াইিার) বযবোর করুি;
িু িণ্ডল স্পশট করা হথমক প্রবরত থাকুি; এবং আপিার বাহু প্রদময় হেমক কাপ্রশ বা োাঁপ্রে প্রদি, আপিার োত প্রদময় িয়।
আবম েীভাদি সিচ সাম্প্রবতে তথয কপদত পাবর?
েণোিয প্রবমশষজ্ঞমদর পথপ্রিমদট শিা আিরা অবযােতভামব প্রিপ্রবিভামব অিুসরণ কমর োব এবং আিরা হে পদমক্ষপগুমলা গ্রেণ করপ্রে হসগুমলা আপিামদর
সপ্রক্রয়ভামব অবপ্রেত করমবা। আমরা কেি আপিার সাদথ কেক্সে ও ইদমইদলর মাধযদম কোগাদোগ েরদত পাবর তা বিবিত েরদত, অিু গ্রহ েদর
েথাশীঘ্র সম্ভি schools.nyc.gov/nycsa বভবজে েদর এেটি বিউ ইয়েচ বসটি স্কুলস অযাোউন্ট (NYCSA) ততবর েরুি।
প্রিউ ইয়কট বাসীমদর হকায়ামরন্টাইমি সোয়তা করমত, NYC হর্স্ট + হেইস কপটস, কপ্রিউপ্রিটি প্রভপ্রিক সংেঠিগুমলার সামথ একমোমে কাি কমর াদয, ঔষর্,
ও প্রেপ্রকৎসা হসবার িত সংিাি সরবরাে করমত ভুিমভােীমদর সামথ হোোমোে করমব। সংিাি বা প্ররমসাসট হপমত, আপপ্রি 1-212-COVID19 (212268-4319) িম্বমর হফাি করমত পামরি।
COVID-19 সম্পমকট অপ্রতপ্ররি তমথযর িিয schools.nyc.gov/coronavirus প্রভপ্রির্ করুি, অথবা 311 িম্বমর হফাি করুি।
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