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Admission Health Survey 
ভ"ত$র &া() জিরপ 

 
Welcome to SingHealth CCF @ Expo  
!াগতম িসংেহলথ িস িস এফ @ এ/েপােত 

 

Please complete this survey  

so that we can take better care of you during your stay here. 
দয়া কের এই জিরপ, স.ূণ1 কর2ন যােত আমরা এখােন আপনার থাকার সময় আপনার 

আরও ভাল য= িনেত পাির 

 

Name:                                                              Gender: 
নাম                                                                    িল> 
NRIC / FIN:                                                      Phone Number: 
আই িস / িফন                                                      @ফান নাAার 
Age: 
বয়স 
Address: 
Cকানা 
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Admission Survey  
ভ2ত3 জিরপ  

When did your COVID-19 symptoms start? 
আপনার কিঙড-১৯-এর লHণ কেব Iর2 হেয়েছ? 

Date / Month / Year 
তািরখ / মাস / বছর 

 

When did you do your throat/nose swab? 
আপনার গলা / নােকর @সায়াব কেব করা হেয়েছ? 

Date / Month / Year 
তািরখ / মাস / বছর 

 
Did you have a chest x-ray taken at the 
hospital? 
আপনার িক হাসপাতােল বM েকর এNের @নওয়া 
হেয়িছল? 

No  / Yes 
না / হঁPা 

If yes, when was the chest x-ray taken? 
যিদ হঁPা, বM েকর এN-@র কেব @নওয়া হেয়িছল? 

Date / Month / Year 
তািরখ / মাস / বছর 

 
 

Where did you come from? 
আপিন @কাথা @থেক এেসেছন? 

Hospital/Polyclinic/Local Doctors/Dormitory/Others: 
___________________________ 
হাসপাতাল / পিল িQিনক / @লাকাল ডাRার / ডরিমটির / অনPানP 
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Do you have any existing medical problems? 

আপনার @কােনা দীঘ1েময়াদী অসুখ আেছ? 

 

  

  

If yes, what medication are 
you on? 

 যিদ হঁPা, আপিন @কান ওষMধ 
খােZন? 

High Blood Pressure 
 উ\ রRচাপ (^াড @_সার) 

No  / Yes 
 না / হঁPা  

Diabetes 
ডায়ােব,স (সুগার) 

No  / Yes 
 না / হঁPা  

Previous Heart 
Problems 
হােট1 র সমসPা 

No  / Yes 
 না / হঁPা  

High Cholesterol 
কেলে`রল 

No  / Yes 
না / হঁPা  

Allergies 
অPালাaজb 

No  / Yes 
 না / হঁPা  

Others 
অনPানP   
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Are you currently experiencing any of the following? 
আপিন িক বত1মােন িনেচর @কােনা, অনুভব করেছন? 

  

If yes, when did the 
symptoms start:  

Date / Month / Year 
যিদ হঁPা, এ, কেব Iর2 
হেয়েছ: তািরখ / মাস / 

বছর 
 

Shortness of Breath / Difficulty 
Breathing 
cাস কd 

No  / Yes 
না / হঁPা  

Chest Pain / Palpitations 
বMক বPাথা / বMক ধড়ফড় 

No  / Yes 
না / হঁPা  

Are you feeling worse than 
before 
আপনার িক আেগর @চেয় @বিশ খারাপ 
লাগেছ 

No  / Yes 
না / হঁPা  

Blocked / Running Nose 
নাক বg / সaদb 

No  / Yes 
না / হঁPা  

Cough 
কািশ 

No  / Yes 
না / হঁPা  

Sore Throat 
গলা বPাথা 

No  / Yes 
না / হঁPা  

Painful Toes 
পােয়র অ>ুেল বPাথা 

No  / Yes 
না / হঁPা  

Unable to Smell  
নােক গg না পাওয়া 

No  / Yes 
না / হঁPা  

Taste Disturbances 
মুেখর িবhাদ 

No  / Yes 
না / হঁPা  

 


