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19রে জোনুয়োকর, 2022 

 

পভরিাটরর মটনানীত পভরচর্যািারীটের জনয দেভনি রযর্াভপড টেভটিং টরাগ্রাম  

 
হোসপোতোগল পকর র্ণোিোরীর উপকস্থকত অেযোহত রোখগত ও রর্ রিোনও স্বোস্থয এেিং কনরোপত্তো সম্পকিণ ত ঝুুঁ কি িমোগনোর জনয 
ওটোকরও রহলথ 2021 সোগলর কডগসম্বগর দৈকনি পরীক্ষোর অন্তভুণ কি সমথণন িগর টরগটো অঞ্চগলর হোসপোতোলগুকলর প্রকত 

এিটি সোম্প্রকতি কনগৈণ কেিো জোকর িগরগে। মগনোনীত পোকরেোকরি পকর র্ণোিোরীগৈর রক্ষগে রর্গহতু COVID-19-এর টিিো 
সমূ্পর্ণ হওয়োর প্রমোর্ রৈওয়োর প্রগয়োজন হয় নো, তোই দৈকনি রটকটিং সমস্ত ক্লোগয়ট, পকরেোর এেিং িমীগৈর জনয কনরোপত্তোর 

আগরিটি মোেো সিংরু্ি িগর।  

 

দৈকনি রটকটিং হোসপোতোগল উপকস্থত প্রগতযগির প্রকত সম্ভোেয সুরকক্ষত পকরগেে দতকর িরগত আমোগৈর পক্ষ রথগি সেণোঙ্গীর্ 

কনরোপত্তো রৈওয়োর এিটি উপোগয়র অিংে। এই েযেস্থোগুকলর মগধয রগয়গে:  

-  কতনজন মগনোনীত পোকরেোকরি পকর র্ণোিোরীগৈর কনধণোকরত স্থোগন সনোিিরর্ 

-  সিল িমী, কেক্ষোথী, রস্বচ্ছোগসেি, গ্রোহি এেিং পকরেোগরর মূল র গট স্ক্রীকনিং 
-  রর্ পকর র্ণোিোরীরো কনকৈণষ্ট কিেু জোয় োয়, রর্মন এিোকধি জগনর এিসোগথ থোিোর ঘর এেিং সেণসোধোরগর্র েযেহোগরর 

জোয় োয় (রর্মন খোওয়োর জোয় ো, রর্খোগন মোস্ক খুলগত হয়) সমূ্পর্ণরূগপ েোরীকরি ৈরূত্ব েজোয় রোখগত সক্ষম নন তোগৈর 

জনয েযকি ত সুরক্ষোমূলি সরঞ্জোগমর কেধোন 

-   োিকর এেিং/অথেো সোইগট থোিোর েতণ  কহসোগে সমস্ত িমী, কেক্ষোথী, রস্বচ্ছোগসেি এেিং ঠিিোৈোরগৈর টিিো রৈওয়োর প্রমোর্ 

প্রৈোন িরগত েোধয িরো হগয়গে 

 

মগনোনীত পোকরেোকরি পকর র্ণোিোরীগৈর মগধয শুরু রথগি রযর্োকপড রটকটিং রপ্রোগ্রোগমর ফগল রিোকভড পকজটিভ রিস কহসোগে 

রেে িগয়িজনগি সনোি িরো র গে। এই প্রোথকমি সনোিিরগর্র ফগল আমরো আমোগৈর ক্লোগয়ট, পকরেোর এেিং িমীগৈর 

কনরোপগৈ রোখগত প্রগয়োজনীয় পৈগক্ষপ রনওয়োর সুগর্ো  পোই। 

 

রায়শই ভজজ্ঞাভসত রশ্ন 
 

1. মটনানীত পাভরিাভরি পভরচর্যািারীটের আমরা টিন রভতভেন পরীক্ষা িরটত িল্ভি? 

a. সম্প্রৈোগয়র মগধয COVID-19 খুে রেেী েকিগয় পিোর িোরগর্, কেশু, রু্েি এেিং পকরেোরগুকল র্খন আমোগৈর 

কনধণোকরত স্থোগন পুনেণোসন িমণসূক গত অিংেগ্রহর্ িগরন তখন তোগৈর জনয সম্ভোেয কনরোপৈ পকরগেে প্রৈোন িরোই 

আমোগৈর মূল লক্ষয থোগি। 

b. আমোগৈর পুনেণোসন রপ্রোগ্রোগমর ৈেুণল গ্রোহিগৈর কনরোপগৈ রোখোর জনয আমরো সমস্ত সম্ভোেয কনরোপত্তো সম্পকিণ ত 

সতিণ তো অেলম্বন িরগত  োই। 
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c. আমোগৈর হোসপোতোগল থোিো ররো ীগৈর এেিং প্রকতকৈন েোইগর রথগি হোসপোতোগল আসো গ্রোহিগৈর মগনোনীত 

পোকরেোকরি পকর র্ণোিোরীগৈর জনয হলযোন্ড ব্লুরকভউ অনযোনয হোসপোতোগলর মগতোই প্রগতযিেোর হোসপোতোগল 

র োিোর আগ  পরীক্ষো িরো হগে, এমন এিটি দৈকনি রযর্োকপড রটকটিং রপ্রোগ্রোম  োলু িরগে। 

d. এই পরীক্ষোগুকল সোধোরর্, কনরোপৈ এেিং েযেহোর িরোর পগক্ষ সহজ; এই পরীক্ষোর ফগল খুে তোিোতোকি COVID-এর 

রর্ রিোনও রিস ধরগত আমোগৈর সহোয়তো িরোর সোগথ সোগথ আপকন 15 কমকনগটর মগধয ফলোফল জোনগত পোরগেন। 

  

2. আমার দেভনি রযর্াভপড টেট িরা হয়ভন, আভম ভনটজর টেট এখন টিাথায় িরাটত পাভর? 

a. আমোগৈর িোগে আপনোর জনয 1E170-এ এিটি েযকি ত রুম আগে রর্খোগন আপকন পরীক্ষো িরোগত পোগরন। 

b. এটি রৈোতলোয়, রর্খোন রথগি পুল রৈখো র্োয়, রসই জোয় োর ঠিি পগরই, আটণ  রসটোগরর িোগে। 

c. আপকন স্ক্রীকনিং প্রকিয়ো সমূ্পর্ণ িরগত আপকন রটট িরোর পগর, স্ক্রীকনিংগয় কফগর আসগেন।  

d. এিজন কস্ক্রনোর, র্কৈ স্ক্রীকনিং-এ েযস্ত নো থোগিন, তোহগল মগনোনীত পোকরেোকরি পকর র্ণোিোরীগি 1E170 এ সোগথ 

িগর কনগয় রর্গত পোগরন। কস্ক্রকনিং-এ সেোই েযস্ত থোিগল, ফ্রট রডস্ক এেিং কসকিউকরটিগৈর রথগি িোউগি সোগথ রর্গত 

েলো হগত পোগর। 

e. মগনোনীত পোকরেোকরি পকর র্ণোিোরীরো তোগৈর পেন্দ অনুর্োয়ী েোইগর (আেহোওয়োর উপর কভকত্ত িগর) েো তোগৈর 

 োকিগত েগসই পরীক্ষোটি সমূ্পর্ণ িরগত পোগরন। 

  

3. হল্যান্ড ব্লুরভিউ-এর িমীটের দেভনি টেভটিং িরটত টিন িল্া হয় না? 

a. েতণ মোগন হলযোন্ড ব্লুরকভউ-এর সমস্ত িমীগৈর মগধয র্োগৈর ক কিৎসো ত রক্ষগে কনরোপত্তো সম্পকিণ ত সমসযো আগে, 

তোরো েোিো সেোই টিিো কনগয়গেন। 

b. িমীগৈর সোইগট আসোর আগ  অনলোইগন েো েযকি তভোগে COVID স্ক্রীকনিং সমূ্পর্ণ িরগত হগে এেিং তোরো রর্ 

COVID-এর সিংস্পগেণ রনই েো তোগৈর রিোনওরিম উপস ণও রনই, রসই সম্পগিণ  অেেযই করগপোটণ  িরগত হগে।  

c. িমীরো গ্রোহি এেিং পকরেোগরর সিংস্পগেণ থোিোিোলীন সেসময় সমূ্পর্ণ েযকি ত সুরক্ষোমূলি সরঞ্জোম পগর থোগিন। 

d. রিোনও রিোকভড পকজটিভ েযকি েো উপস ণ রগয়গে এমন েযকির সিংস্পগেণ আসো সমস্ত িমীগৈর স্ব-কেকচ্ছন্ন হগয় 

েোকিগত রথগি পরীক্ষো িরোগত েলো হগয়গে, এেিং শুধুমোে হোসপোতোল র্খন কনরোপৈ েগল মগন িরগে তখনই কফগর 

আসগত েলো হগে। 

 

4. মটনানীত পাভরিাভরি পভরচর্যািারীটের ভি রভতভেন দেভনি টেভটিং িরটত হটি? 

a. র্কৈ আপকন হোসপোতোগল থোগিন, আমরো আপনোগি হোসপোতোগল আসোর আগ  দৈকনি রটকটিং সমূ্পর্ণ িরগত েলে।  

b. রর্ কৈনগুকলগত আপকন হোসপোতোগলর কভতগর থোিগেন নো, রসই কৈনগুকলগত আমরো আপনোগি দৈকনি রটকটিং 

সমূ্পর্ণ িরগত েলে নো। 

 



 

5. আভম েটুি/ভতনটি টিিা ভনটয়ভি, তিুও টিন আমাটি দেভনি টেভটিং িরটত হটি? 

a. COVID-এর কেরুগে এেিং গুরুতর অসুস্থতো ও মৃতুয প্রকতগরোধ িরোর রক্ষগে আমরো জোকন রর্ টিিোৈোনই হল 

সগেণোত্তম সুরক্ষো। 

b. এমনকি র্োরো টিিো কনগয়গেন তোগৈরও COVID হওয়োর সম্ভেনো থোিগত পোগর এেিং তোরো অনযগৈর মগধয ভোইরোস 

েকিগয় কৈগত পোগরন, তোও আমরো জোকন।  

c. দৈকনি রটকটিং সুরক্ষোর আগরিটি স্তর েৃকে িগর টিিো রনওয়ো মোনুগের মগধয খুে তোিোতোকি রিস সনোি িরগত 

সহোয়তো িরগত পোগর। 

 

6. আভম র্ভে টেভটিং-এর রভিয়া সম্পরূ্য িরটত অস্বীিার িভর? 

a. আমরো হোসপোতোগল কভতগরর ররো ীগৈর সোগথ থোিো এেিং েোইগর রথগি হোসপোতোগল আসো গ্রোহিগৈর সোগথ থোিো 
মগনোনীত পোকরেোকরি পকর র্ণোিোরীগৈর কনরোপত্তো এেিং সুরক্ষোর অকতকরি স্তর কহসোগে দৈকনি রটকটিং সমূ্পর্ণ 

িরগত েলকে।  

b. আমোগৈর পুনেণোসন রপ্রোগ্রোগমর ৈেুণল গ্রোহিগৈর কনরোপগৈ রোখোর জনয আমরো সমস্ত সম্ভোেয কনরোপত্তো সম্পকিণ ত 

সতিণ তো অেলম্বন িরগত  োই। 

c. আপকন র্কৈ এই রপ্রোগ্রোগম অিংেগ্রহর্ িরগত অস্বীিোর িগরন: মগনোনীত পোকরেোকরি পকর র্ণোিোরী দৈকনি রটকটিং 
সমূ্পর্ণ নো িরগল, স্ক্রীনোররো ইউকনগটর সোগথ রর্ো োগর্ো  িগর রস িথো জোনোগেন এেিং অপোগরেন মযোগনজোর েীঘ্রই 

আগলো নো িরোর জনয আপনোর সোগথ রর্ো োগর্ো  িরগেন।  

 

7. এই ভিষটয় (ভিভনিং চল্ািাল্ীন) র্ভে মটনানীত পাভরিাভরি পভরচর্যািারীরা অনয িাটরার সাটথ িথা 
িল্টত চান, তাহটল্: 

a. িোগজর সমগয়: ইউকনট মযোগনজোগরর সোগথ রর্ো োগর্ো  িরুন। 

b. অনযোনয সমগয়: মযোগনজোগরর সোগথ রফোগন রর্ো োগর্ো  িরুন। 

 

8. এিিার টেট িটর ভিতটর ঢুটি র্াওয়ার পটর র্ভে তাজা হাওয়ার জনয িাইটর র্াই, তাহটল্ ভি আিার 

আমাটি টেভটিং িরটত হটি?  

a. নো, কৈগন এিেোর মোে আপনোগি রটকটিং িরগত হগে।  

b. অনুগ্রহ িগর স্ক্রীকনিং সমূ্পর্ণ িরোর পগর "আমোর স্ক্রীন সমূ্পর্ণ হগয়গে" কটিোরটি কনন। 

 

9. মটনানীত পাভরিাভরি পভরচর্যািারীরা অনল্াইটন িীভনিং ভডভিয়াটরশন সম্পরূ্য িরটত পাটর ভি? 

a. নো, এই মুহুগতণ  আমরো হোসপোতোগল থোিো ররো ী এেিং েোইগর রথগি করহযোগে আসো গ্রোহিগৈর মগনোনীত পোকরেোকরি 

পকর র্ণোিোরীগৈর রক্ষগে অনলোইগন স্ক্রীকনিং কডকক্লয়োগরেন েন্ধ ররগখকে।  

 
 


