
মৃদু উপসগর্ িক?

আিম কীভােব আমার লক্ষণ�িলর জনয্ বয্ব�া িনেত পাির?

েবিশরভাগ COVID-19 উপসগর্�িল বািড়েত িব�াম এবং ওভার-দয্-কাউ�ার ওষুধ
িদেয় বয্ব�া করা যায় - পয্ারািসটামল এবং আইবুে�ােফন বয্থা এবং �র উপশম
করেত পাের, হাইে�েটড রাখেত পাের এবং �েয়াজেন কািশর ওষুধ েখেত পােরন।

আমার কােক বলেত হেব?

আপনােক অবশয্ই আপনার পিরিচিতেদর জানােত হেব েয আপিন COVID-19 এর জনয্ পরীক্ষায় ইিতবাচক
হেয়েছন। পিরবােরর সদসয্েদরও অবশয্ই পরীক্ষা করােত হেব এবং িবি�� থাকেত হেব। উপসগর্�িল
পযর্েবক্ষণ করার জনয্ আপনােক আপনার ব�ু, পিরবার এবং কােজর পিরিচিতেদর পরামশর্ েদওয়া উিচৎ।

আিম িকভােব িবি�� হব?

আপনােক অিবলে� �-িবি�� হেত হেব, বািড়েত থাকেত হেব এবং অনয্েদর েথেক আলাদা
হেত হেব। আইেসােলশেনর সময় আপনার যিদ পরামশর্ বা সহায়তার �েয়াজন হয়,
1800 020 080 ন�ের 24-ঘ�া National Coronavirus Helpline-এ কল ক�ন বা
েহলথডাইের� COVID-19 Symptom Checker বয্বহার ক�ন।

আমার লক্ষণ�িল আরও খারাপ হেল কী হেব?

আপনােক কখন �পল িজেরা (000) কল করেত হেব তা সহ আপনার িচিকৎসা সহায়তা
েনওয়া উিচত িকনা তা জানেত েহলথডাইের� COVID-19 Symptom Checker বয্বহার ক�ন।
আপনার যিদ ��তর লক্ষণ েদখা েদয় (��তর বুেক বয্থা, অজ্ঞান হেয় যাওয়া পবর্, �াস
িনেত ��তর অসুিবধা), সরাসির �পল িজেরা (000) কল ক�ন এবং তােদর বলুন েয
আপনার COVID-19 শনা� হেয়েছ।

আিম কখন িবি��তা তয্াগ করেত পাির?

েযিদন আপিন পরীক্ষা করেবন েসিদন েথেক আপনােক অবশয্ই �-িবি�� হেত আপিন
�ধুমা� তখনই �-িবি��তা েছেড় েযেত পােরন যিদ আপিন �েয়াজনীয় সময়কাল পার
কেরন এবং আর েকােনা COVID-19 উপসগর্ না থােক। আপনার যিদ লক্ষণ না থােক তেব
�-িবি��তা ছাড়ার আেগ আপনােক পরীক্ষা করার দরকার েনই।

আপনার COVID-19
থাকেল কী করেবন

আপিন যিদ COVID-19-এর পরীক্ষায় ইিতবাচক হন এবং েকানও উপসগর্ বা হালকা
লক্ষণ না থােক, তাহেল স�বত আপিন বািড়েত িনরাপেদ সু� হেয় েযেত পারেবন।
আপনার িচিকৎসা সহায়তার �েয়াজন হেল, আপনার যত্ন েনওয়া হেব। আপনার লক্ষণ�িল ��তর হেল
আপনােক �ধুমা� �পল িজেরা (000) কল করেত হেব বা জ�ির িবভােগ েদখােত িদেত হেব।

আপনার িচিকৎসা সহায়তা েনওয়ার �েয়াজন আেছ িকনা
তা জানেত COVID-19 Symptom Checker বয্বহার ক�ন

আপনার পরামেশর্র �েয়াজন হেল েয েকােনা সমেয়
1800 020 080 ন�ের National Coronavirus Helpline-এ
কল ক�ন
েদাভাষী পিরেষবার জনয্ কল ক�ন 131 450 ন�ের

COVID-19 �েতয্কেক আলাদাভােব �ভািবত কের, তেব মৃদ ুলক্ষণ�িলও আপনােক
েবশ অসু� েবাধ করােত পাের। হালকা, মাঝাির এবং ��তর লক্ষণ�িলর মেধয্ পাথর্কয্
বুঝেত, healthdirect.gov.au-এ যান


