
মা-বাবা, তাদের পররবার 
এবং সাদপার্ট বাবলদের জন্য 
এখন ররগুলার রররপড ররর্টং 
(রনয়রমত দ্রুত পরীক্া) চলদে। 
আপনার কদরানাভাইরাস আদে রক না তা জানার জন্য 
রনয়রমত দ্রুত পরীক্া একটি দ্রুত এবং সহজ উপায় 
এবং আপনার প্রিয়জন এবং কপ্িউপ্নটিকক সুরপ্ষিত করকত 
সাহায্য ককর। এরা রবনামূদল্য প্রোন করা হয় এবং প্রায় 
30 রমরনর সময় লাদে।

রকন রনয়রমত দ্রুত পরীক্া 
চালু করা হদয়দে?  
ভাইরাস সংক্রপ্িত িানুষকের িক্্য প্ররত 3 জদনর মদ্্য 
1 জদনর ককান লষিণ কনই এবং তারা না কজকনই তা ছপ়্িকয় 
প্েকত পাকরন।

রনয়রমত দ্রুত পরীক্া এখন নাস্টারর ক্াদসর রিশুদের 
মা-বাবা, স্কু দলর রেদলদমদয় এবং কদলজ রিক্ার্থীরা 
পাদছেন। পাশাপাপ্শ তাকের সংসাকরর রিাপ্তবয়স্করা, 
চাইল্ডককয়ার এবং সাকপার্ট বাবলরাও পাকছেন।

উপসর্ট কনই এিন ব্যপ্তিকের জন্য প্নয়প্িত পরীষিা ইকতািক্্য 
সারা কেকশ চলকছ। হাজার হাজার িানুষ যারা জানকতন 
না কয তাকের এই ভাইরাস আকছ তারা এই করাকরর প্বস্ার 
করাক্ পেকষিপ প্নকত সষিি হকয়কছন।

লকডাউন প্বপ্্প্নকষ্ যখন প্শপ্িল করা হকছে তখন সপ্াদহ 
েইুবার পরীক্ার প্নয়প্িত ব্যবস্া স্াভাপ্বক অবস্ায় প্িকর 
আসার কষিকরে একটি গুরুত্বপূণ্ট ভূপ্িকা পালন করকব; 
পািাপারি টিকা প্রোন, হাত-মুখ র্াওয়া, েরূদবের 
রনদে্টিনা রমদন চলা, এবং সামারজক েরূবে বজায় 
রাখার নীরতমালা অনুসরণ করদত হদব। 

স্কু দলর কমথী ও রিক্ার্থীদের 

জন্য রনয়রমত পরীক্া 
নাস্টাপ্র, রিাইিাপ্র , কসককন্াপ্র স্ককু ল এবং ককলকজর সকল 
কমথীদের জন্য রনয়রমত দ্রুত পরীক্া সুপ্ব্া ইকতািক্্য 
পাওয়া যাকছে।

কসককন্াপ্র স্ককু ল ও ককলকজর 11 বছর বা তার কবপ্শ বয়সী 
প্শষিািথীরা সরাসপ্র তাকের স্ককু ল বা ককলকজর িা্্যকি 
প্নয়প্িত দ্রুত পরীষিার সুকযার পাকব। আর আিরা তাকের 
পরীষিা করাকত উৎসাপ্হত করপ্ছ।

প্িকর আসার পকর রিািপ্িকভাকব স্ককু কল পরীষিা করার সিয় 
তাকেরকক তত্তাব্ান করা হকব এবং তারপর তারা স্ককু ল বা 
ককলজ কিকক পাওয়া করস্ট প্কর প্েকয় বাপ়্িকত প্নকজকের 
পরীষিা চাপ্লকয় যাকব। 

নাস্টারর এবং প্রাইমারর স্কু দলর রিশুদের পরীক্া করাদত 
বলা হদছে না কারণ রিিাণ আকছ কয প্শশু এবং কি 
বয়সীরা ককাপ্ভড-19 কিকক কি ঝঁুপ্ককত আকছ এবং তাকের 
গুরুতর অসুস্ হওয়ার সম্াবনা খুবই কি।

নাস্টারর, স্কুল 
এবং কদলদজর 
রেদলদমদয়দের 
রপতামাতার 
জন্য 
রনয়রমত দ্রুত রকারভড-19 
পরীক্ার জন্য একটি রনদে্টিনা

আপনার কী উপকার হদব? 
প্নয়প্িত দ্রুত পরীষিাকত অংশ কনওয়ার িা্্যকি, 
আপপ্ন প্নকজকক এবং আপনার প্রিয়জনকেরকক 
সুরপ্ষিত করকবন। এবং আিাকের সবাইকক 
আকরা স্াভাপ্বক জীবনযারোয় প্িকর আসকত 
সাহায্য করকবন।



আপনার িলািল যপ্ে কনকরটিভ হয়, আপপ্ন কাকজ যাওয়া 
চাপ্লকয় কযকত পাকরন। তারপরও আপনার কক�ারভাকব 
অন্যান্য সরকাপ্র প্নকে্টশনা কিকন চলা এবং সকল 
অরিকয়াজনীয় কযারাকযার এপ়্িকয় চলা উপ্চত। আপনার, 
আপনার পপ্রবাকরর বা সাকপার্ট বাবকলর িলািল যপ্ে 
পপ্জটিভ হয়, তাহকল আপনাকের সকলকক অপ্বলকবে কসলি-
আইকসাকলর করা উপ্চত। আর তারপর কয ব্যপ্তির িলািল 
পপ্জটিভ হকয়কছ তাকক একটি প্নশ্চয়তা সূচক প্পপ্সআর 
(PCR) পরীষিা করকত হকব এবং সব্টকশষ সরকাপ্র প্নকে্টশনা 
অনুসরণ করকত হকব।

আরও তদর্্যর জন্য রভরজর করুন gov.uk/guidance/
understanding-lateral-flow-antigen-testing-for-
people-without-symptoms

ইউটিউদব রররপড ল্যারারাল র্া ররর্টং 
(Rapid Lateral Flow) পরররচরত

এরা কীভাদব কাজ কদর?
এটি একটি সহজ রসায়াব পরীক্া রেটি আপরন একটি 
ল্যাদররাল র্া রডভাইস (LFD-এলএফরড) ব্যবহার কদর 
বার়িদত, স্কু দল, কম্টদক্দরে বা পরীক্াোদর করদত পাদরন। 
আপনার মদ্্য এই ভাইরাস আদে রকনা তা খুঁদজ রবর 
করদত প্রায় 30 রমরনর সময় লাদে।

এই পরীষিা ভাইরাল করিাটিন সনাতি ককর যখন কাকরা 
ককাপ্ভড-19 িাকক তখন এর উপপ্স্প্ত িাকক। পাবপ্লক 
কহলি ইংল্যান্ এবং অক্সকিাড্ট  প্বশ্বপ্বে্যালকয়র রকবষণায় 
কেখা করকছ কয এটি এই করাকরর সবকচকয় সংক্রািক পয্টাকয় 
কবপ্শরভার িানুষকক প্চপ্নিত ককর। ভাইরাস সংক্রপ্িত 
িানুষকের িক্্য রিপ্ত 3 জকনর িক্্য 1 জকনর ককান উপসর্ট 
কনই এবং তারা না কজকনই তা ছপ়্িকয় প্েকত পাকরন।

আপনার পরীক্ার ররদপার্ট করা
আপনার িলািল রনদেটিভ বা িনূ্য হদলও আপনার 
ফলাফল সাদর্ সাদর্ অনলাইকন জানাকনা উপ্চত। এই সাইকর 
এরা করা সহজ: gov.uk/report-covid19-result

এছা়িাও 119 নম্বদর (কিাবাইল এবং ল্যান্লাইন কিকক 
প্বনািূকল্য) কিান ককর িলািল জানাকনা যাকব। লাইন 
প্ররতরেন রখালা র্াদক, সকাল 7রা রর্দক রাত 11রা পে্টন্ত।

আপনার িলািল যপ্ে পপ্জটিভ হয়, তাহকল আপপ্ন  
£500 –এর করস্ট এবং করেস সাকপার্ট কপকিকটের জন্য 
উপযুতি প্কনা তাও পরীষিা ককর কেখকত পাকরন।

আরম রকার্ায় পরীক্া 
করদত পারর?
আপপ্ন যপ্ে িা-বাবা বা ককাকনা সংসাকরর রিাপ্তবয়স্ক, 
চাইল্ডককয়ার বা সাকপার্ট বাবল হকয় িাককন, তাহকল আপপ্ন 
এভাকব কাজ করকত পাকরন:

1.  যপ্ে পাওয়া যায় তাহকল কি্টকষিকরে অকন্যর সাহায্য প্নকয় 
করা পরীষিা করান।

2.  পরীষিা করাকনার জন্য একটি পরীষিা ককক্রে যান 
(কযখাকন আপপ্ন কেখকত পারকবন কীভাকব পরীষিা করা 
হয়) অিবা বাপ়্িকত পরীষিা করাকত পারকবন।

3.  বাপ়্িকত পরীষিা করাকনার জন্য অনলাইকন অড্ট ার করুন।

সপ্াদহ েইুবার পরীক্া করা উরচত, 
রতন রর্দক পঁাচ রেন অন্তর অন্তর, উত্তম 
সময় হদলা সকাদল। আপনার সকাদলর 
রুটিদন এটি েকু্ত করদেন না রকন?

প্বনািকূল্য কীভাকব প্নয়প্িত দ্রুত ককাপ্ভড-19 
পরীষিা করাকনা যায় তা জানার জন্য প্ভপ্জর করুন  
gov.uk/coronavirus-school-household-testing

যাকের ককরানাভাইরাকসর উপসর্ট কনই তাকের জন্যই 
প্নয়প্িত দ্রুত পরীষিা। আপনার যপ্ে ককাকনা উপসর্ট 
িাকক, তাহকল nhs.uk/coronavirus ওকয়বসাইকরর 
িা্্যকি বপু্কং চাপ্লকয় যাওয়া উপ্চত ।

http://gov.uk/guidance/understanding-lateral-flow-antigen-testing-for-people-without-symptoms
http://gov.uk/guidance/understanding-lateral-flow-antigen-testing-for-people-without-symptoms
http://gov.uk/guidance/understanding-lateral-flow-antigen-testing-for-people-without-symptoms
http://gov.uk/report-covid19-result
https://www.youtube.com/watch?v=ebxhEOLfTN0
http://gov.uk/coronavirus-school-household-testing
http://nhs.uk/coronavirus

