
 
 
 
আপিন যিদ এই িচ�ঠ�ট সহজপাঠ�, ে�ইল বা অন� েকােনা ভাষায় েপেত চান, তেব 
অনু�হ কের england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter েদখুন বা েযাগােযাগ ক�ন 
এখােন england.contactus@nhs.net । 
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NHS England and NHS Improvement 
Skipton House 

80 London Road 
London 

SE1 6LH 
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কেরানাভাইরােসর িচিকৎসাসং�া� ���পূণ � তথ�ািদ 

আপনার েমিডেকল েরকড�সমূহ বত�মােন েদখাে� েয আপনার যিদ কেরানাভাইরাস েলেগ থােক 
তেব আপিন িচিকৎসার জেন� উপযু� হেত পােরন।  

আপিন হয়েতা পূেব �ই এই িচ�ঠর এক�ট সং�রণ েপেয় থাকেত পােরন। এ�টেক 
আপেডট করা হেয়েছ কারণ সরকার কেরানাভাইরােসর জেন� আপনার েযভােব 
পরী�া করা হেতা তা পিরবত�ন কেরেছন। ১লা এি�ল েথেক আপনােক েলটারাল ে�া 
েট�সমূহ ব�বহার কের কেরানাভাইরাস ল�ণসমূহ পরী�া করেত হেব, েকান 
িপিসআর েট� নয়। 

এই িচ�ঠেত এ�ট ব�াখ�া করা হেয়েছ েয: 
1. আপনােক বািড়েত েলটারাল ে�া েট�সমূহ রাখেত হেব 

2. আপনার কেরানাভাইরাস ল�ণসমূহ থাকেল আপনার এক�ট পরী�া করা উিচত। 
���পূণ �: আপনােক অবশ�ই আপনার পরী�ার ফলাফল অবিহত করেত হেব।  

3. পরী�ায় আপনার জন� যিদ প�জ�টভ আেস, তেব এনএইচএস িচিকৎসার ব�াপাের 
আপনার সে� েযাগােযাগ করেবন।  

আেরা তেথ�র জেন� েদখুন: www.nhs.uk/CoronavirusTreatments 

আমরা এই িচ�ঠ�ট আপনােক েকন পাঠা��? 

�া�� িবেশষ�রা �াে��র অব�া েদেখেছন যা মানুষেক কেরানাভাইরাস েথেক আরও েবিশ 
ঝঁুিকেত েফেল। যু�রােজ�র িচফ েমিডেকল অিফসাররা এই �াে��র অব�া�িলেত স�ত 
হেয়েছন।  

https://www.england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter
mailto:england.contactus@nhs.net
http://www.nhs.uk/CoronavirusTreatments
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আমরা আপনার সে� েযাগােযাগ করিছ কারণ আপনার েমিডেকল েরকড�সমূহ বত�মােন এই 
েদখাে� েয আপনার এক বা একািধক এই �া��গত পিরি�িতসমূহ আেছ। এর অথ � হল এই েয 
আপনার জেন� িচিকৎসাসমূহ উপযু� হেত পাের যিদ েকান পরী�া এ�ট িন��ত কের েয 
আপনার কেরানাভাইরাস আেছ।  

এই িচিকৎসা�িল আপনােক ��তরভােব অসু� হওয়া েথেক িবরত রাখেত পাের এবং আপনার 
মেধ� ল�ণ েদখেত পাওয়ার পর েথেকই �ত এ�িল করা উিচত। 

 
1. আপনােক বািড়েত েলটারাল ে�া েট�সমূহ রাখেত হেব। 

 
ইউেক েহলথ িসিকউির�ট এেজ�� আপনােক ১২ই এি�েলর মেধ� েলটারাল ে�া েট�সমূেহর 
এক�ট প�াক পা�ঠেয় েদেব। আপনার মেধ� ল�ণসমূহ েদখা িদেল তেবই এ�িল ব�বহার ক�ন। 
আপনার কােছ যিদ ফুিরেয় যায়, তেব আপিন https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-
lateral-flow-tests -েথেক আেরা অড�ার করেত পােরন বা ১১৯-এ কল করেত পােরন। 

আপিন সরকার �ারা �দ� েযেকােনা েলটারাল ে�া েট�সমূহ ব�বহার করেত পােরন। েকান 
েদাকান েথেক েকনা েট�সমূহেক বত�মােন GOV.UK  বা ১১৯-এ কল করার মাধ�েম িনবি�ত 
করা যােব না এবং আপনার সে� িচিকৎসা স�েক� েযাগােযাগ করা হেব না যিদ এই 
পরী�া�েলা ব�বহার কের আপনার প�জ�টভ আেস। 

আপনােক যিদ পূেব � েকান িপিসআর েট� পাঠােনা হয় তেব আপিন এ�ট রাখেত পােরন। 
আপনােক হয়ত েকান িপিসআর করােত বলা হেত পাের যিদ আপিন এনএইচএস েথেক িচিকৎসা 
পান। 

2. আপনার এক�ট েট� করা উিচত যিদ আপনার কেরানাভাইরােসর ল�ণ থােক। 

আপনার যিদ কেরানাভাইরােসর ল�ণসমূহ েথেক থােক তেব আপনার েলটারাল ে�া েট� 
তাৎ�িণক করােনা উিচত, এমনিক যিদ আপনার ল�ণসমূহ হালকা �কৃিতর হয় তবুও। 

আপনােক অবশ�ই আপনার ফলাফল�ট জানােত হেব এখােন https://www.gov.uk/report-
covid19-result বা ১১৯ ন�ের কল করেত হেব। আপনার এনএইচএস ন�র�ট এবং েপা�েকাড 
স�ঠকভােব �দান করা ���পূণ � যােত আপনার সােথ েযাগােযাগ করা যায়।  

আপনার েট� যিদ েনেগ�টভ হয় িক� তারপরও আপনার মেধ� ল�ণসমূহ েদখা যায়, তেব 
আপনার উিচত পরবত� দুইিদেনর �েত�কিদন আেরক�ট েট� করােনা উিচত (সব �েমাট িতন 
িদেন িতন�ট েট�সমূহ)।   

3. আপনার যিদ প�জ�টভ আেস,তেব এনএইচএস িচিকৎসা স�েক� আপনার সােথ 
েযাগােযাগ করেবন। 
 

যিদ আপনার েকান েলটারাল ে�া েট�সমূহ প�জ�টভ হয় এবং আপিন ফলাফল অবিহত কের 
থােকন,তেব এনএইচএস িচিকৎসা স�েক� আপনার সে� েযাগােযাগ করেবন। যিদ আপনার 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/report-covid19-result
https://www.gov.uk/report-covid19-result
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প�জ�টভ েটে�র ২৪ ঘ�ার মেধ� আপনার সােথ েযাগােযাগ না করা হয়, তেব আপনার �জিপ 
সাজ�াির, ১১১ বা আপনার ে�শািল� ি�িনিশয়ানেক (যিদ আপনার থােক) কল ক�ন, িযিন 
এক�ট জ�ির েরফােরল ৈতির করেত পারেবন। 

আপনার িব�� 

 
অধ�াপক ি�েফন েপািভস 
ন�াশনাল েমিডেকল িডের�র 
এনএইচএস ইংল�া� এবং এনএইচএস ইম�ভেম�  
 
এনএইচএস কীভােব আপনার তথ� ব�বহার কেরেছ েস স�েক� আরও তথ�: 
www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice. 

http://www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice

	এই চিঠিতে এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে:

