
 

 

 

 

 



 

 

 

�ুল �খালার আেগ 
সং�মেণর ঝঁুিক �াস করেত এবং �ুল�িল িনরাপেদ পুনরায় �খালা রেয়েছ তা িনি�ত করার জন�, �ুল�িল অননডাগা কাউি�র 
সােথ অংশীদািরেত ���ােসবী পরী�ার সুেযাগ �দেব। এই সি�য় পরী�া� কাউি� জেুড় �মাবাইল পরী�ার সাইেট সম� �ুল 
কম�েদর জন� উপল� testing এই সাইট�িল অ�াপেয়�েম� িভি�ক হেব। কম�েদর পাশাপািশ উ� িবদ�ালেয়র িশ�াথ�েদরও 
পরী�ার সুেযাগ �দওয়া হেব। 

  

চলমান পরী�া- 
■ িনরী�া �ুল�িল একবার �খালা হেয় �গেল, 
উদাহরণ�িলর জন� এক� িনিদ�� ��ােটাকল থাকেব 
�যখােন ইিতবাচক �কস�িল সনা� করা �গেছ। �িত� 
�ুেল তােদর ওেয়বসাইেট এক� �পাট� াল থাকেব যা �ুেল 
যারা ল�ণা�ক থাকাকালীন তােদর জন� 24 ঘ�া 
পরী�ার অনমুিত �দেব। 

■ যখন �কানও ইিতবাচক �কস সনা� করা যায়, তেব 
যােদর পরী�া করা উিচত তােদর অননডাগা কাউি� 
�া�� িবভােগর (ওিসএইচিড) �যাগােযাগকারী ��সাররা 
সনা� করেবন এবং তােদর ওেয়বসাইেটর ওেয়বসাইট 
�পাট� ােলর মাধ�েম এক� পরী�া িশড করার িনেদ�শনা 
�দওয়া হেব।  

  

নজরদাির পরী�া 
■ িনরাপ�া আরও �চার এবং COVID-19 ছিড়েয় পড়া �িতেরােধর জন�, �ুল বছেরর সময় এেলােমেলা 
লালা-িভি�ক নজরদাির পরী�া করা উপযু� হেব। নজরদাির পরী�ার এই প�িত� িনউইয়ক�  রােজ�র �া�� 
দফতেরর �ারা অনেুমািদত। 

■ লালা ��ােটাকল ব�বহার কের �ায় 12 জন কম� এবং িশ�াথ�েদর পুল পরী�া করা হেব। যিদ পুল� 
COVID-19 এর উপি�িত �কাশ কের তেব পুেলর �েত�েকরই ডায়াগনি�ক পরী�া করােত হেব। 

 



 

 

 

অননডাগা কাউি� �া�� িবভােগ (ওিসএইচিড) �কানও ল�াব-িনি�ত হওয়া মামলার �িতেবদন হওয়ার পের 
ওিসএইচিড �থেক 

■ একজন �াফ ব�ি� (�কস তদ�কারী) �সই ব�ি�র সােথ �যাগােযাগ করেব যার এক� িনি�ত �কস রেয়েছ এবং 
একজন িশ�াথ�র ��ে�, তােদর বাবা-মা / অিভভাবক। 

■ ওিসএইচিড িনি�ত ব�ি�র সােথ ব�ি�র সা�া�কার �নেব এবং পিরিচিত�িল সনা� করেব।  
■ এ�েপাজার স�িক� ত �কানও সুিনিদ�� শনা� করেত �ুল কম�রা �া�� িবভাগেক সহায়তা করেব। 
■ িনি�ত �কসযু� ব�ি�েক 10 িদেনর জন� িবি��ভােব রাখা হেব। 
■ িবি��তা �থেক মিু� �কবল ওিসএইচিড �ারা অনেুমািদত হেত পাের। 

এক� �যাগােযােগর ��সার সম� পিরিচিতর সা�া�কার �নেবেকসযু� 
■ এক� িনি�তব�ি�র সম� পিরিচিতর সােথ �যাগােযােগর ঝঁুিক িনধ�ারেণর জন� সা�া�কার �নওয়া হেব। 
■ কনফাম� ��সার �ারা 14 িদেনর �কায়ারানটাইন জাির করা হেব িনি�ত হওয়া �কস সহ ব�ি�র সম� ঘিন� 
�যাগােযােগর জন�। 

�কায়ারা�াইন �ি�য়া 
■ যােদর পৃথকীকরেণর িদেক পিরচািলত করা হয় তােদর COVID-19-এর ল�ণ ও ল�ণ�িলর জন� �যাগােযাগ 
��সারেদর �ারা তদারিক করা হেব। 

■ �য সম� পিরিচিত�িল ল�ণ�িল িবকাশ কের �স�িল একজন ব�ি� আ�ার ইনেভি�েগশন (িপইউআই) হেয় 
যােব এবং তােদর পরী�ার জন� এবং আরও তদে�র জন� উে�খ করা হেব। 
■ িপইউআইেয়র জন� ইিতবাচক পরী�া�িল ওিসএইচিড-�ত �িতেবদন করা হয়, এবং �ি�য়া� আবার �� 
হয়। 

■ �কায়ারানটাইন �থেক মিু� �কবল ওিসএইচিড �ারা অনেুমািদত হেত পাের। 

ইিতবাচক ��ে� স�িক� ত �ুল বে�র িবষেয় ওিসএইচিড �থেক িদকিনেদ�শনা �ুল ব� 
■ হওয়া স�দােয়র সং�মেণর হােরর উপর িনভ� র কের। 
■ ব� OCHD এর পরামশ� এবং গাইেড�েনর সােথ ঘটেব এবং পিরি�িতর উপর িনভ� র কের পিরবিত� ত হেত 
পাের: 
■ এরকম এক� উদাহরণ যিদ একই ভবেনর দ�ু পৃথক ��িণকে� দ�ু পৃথক, এবং আপাতদিৃ�েত স�িক� ত 
নয়, ��ে� হয়। 

 



 

 

 

 


