
তথ্য হিসাবে সঠিক মার্চ 2020 l এসজিএইর্ (SGH) এর পূে চ অনুমহত েযতীত তবথ্যর ককানও 
অংশ পুনরুত্পাদন করা যাবে না 
 
ABOUT COVID-19 AND ISOLATION 
কহিড -১৯ এেং হেজিন্নতা সম্পবকচ 
_________________ 
What you need to know What is COVID?  
কহিড কী তা আপনার িানা দরকার? 
 
COVID stands for CoronaVirus Disease. COVID-19 refers to the illness caused by the 
newly emerged novel coronavirus that is causing the current epidemic in China and has 
since spread to more than 170 countries outside China. Coronaviruses are a large 
family of viruses that are known to cause respiratory illnesses ranging from the common 
cold to more severe diseases, such as the Middle East Respiratory Syndrome (MERS) 
and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 
 
COVID এর অথ্ চ কবরাবনা িাইরাস হডজিি। ককাহিড -১৯ নতুন উদ্িূত কবরানিাইরাস দ্বারা 
সৃষ্ট অসুস্থতা কোঝায় যা র্ীবন েতচমান মিামারী সঠৃষ্ট করবে এেং এর পর কথ্বক র্ীবনর োইবর 
১৭০ ঠিরও কেহশ কদবশ েহ়িবয় পব়িবে। কবরানািাইরাসগুহি িাইরাবসর একঠি েিৃত পহরোর যা 
সাধারণ িান্ডা কথ্বক শুরু কবর আরও গুরুতর করাগ কযমন মধয প্রাবর্যর শ্বাসযন্ত্র হসবরাম 
(এমআরএস) এেং গুরুতর তীব্র শ্বাসতন্ত্র হসবরাম (এসএআরএস) পয চন্ত শ্বাসকষ্টিহনত 
অসুস্থতার কারণ হিসাবে পহরহর্ত। 
 
How do you test for COVID-19?  
 
আপহন কহিড -১৯ এর িনয কীিাবে পরীক্ষা করবেন? 
 
The current COVID-19 is diagnosed via a nuclei acid test (RT-PCR) that specifically 
detects the genome of the COVID-19 virus, usually from a sample taken from the nose, 
throat or sputum.  
 
েতচমান COVID-19 একঠি হনউহিই অযাহসড পরীক্ষার (আরঠি-হপহসআর) মাধযবম হনণ চয় করা 
িয় যা হেবশষত নাক, গিা ো থু্তন কথ্বক কনওয়া নমুনা কথ্বক COVID-19 িাইরাসঠির জিবনাম 
সনাক্ত কবর। 
 
How long does the test take to come back?  
 
পরীক্ষা হিবর আসবত কতক্ষণ সময় কনয়? 
 
The test results will be ready within 2 days.  
 
পরীক্ষার িিািি 2 হদবনর মবধয প্রস্তুত িবয় যাবে। 
 
If my test is negative, can I be de-isolated immediately?  
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আমার পরীক্ষাঠি যহদ কনহতোর্ক িয় তবে আহম হক অহেিবে হেজিন্নতা কথ্বক মুক্ত িবত পাহর ? 
 
Depending on the doctor’s risk assessment and your symptoms, a repeat test may be 

necessary to rule out COVID-19 infection.  

ডাক্তাবরর ঝুুঁ হক মূিযায়ন এেং আপনার িক্ষণগুহির উপর হনিচর কবর COVID-19 সংক্রমণঠি 
োহতি করার িনয পরীক্ষা পুনরােহৃি করা প্রবয়ািন I  
Even if the Nuclei Acid Test is negative, if your doctor has reasons to believe you have 
high risk of contracting COVID-19 infection, a repeat test may be needed. 

এমনহক হনউহি এহসড কিস্টঠি কনহতোর্ক িবিও, যহদ আপনার হর্হকত্সক হেশ্বাস কবর কয 
আপনার COVID-19 সংক্রমবণর উচ্চ ঝুুঁ হক রবয়বে, তবে পরীক্ষা পুনরােহৃি করার প্রবয়ািন 
িবত পাবর। 
 The repeat test is 24 hours after the first test.  

পুনরােহৃি পরীক্ষা প্রথ্ম পরীক্ষার 24 ঘন্টা পবর করবত িবে I  

You may also be carrying the virus but have not started to show symptoms.  

িয়ত আপহন িাইরাসঠি েিন করবেন তবে িক্ষণগুহি কদখাবত শুরু কবরনহন।  
In such instances, you will be asked to monitor yourself for 14 days from the last day of 
your contact with a confirmed case.  

এই অেস্থায়, আপনাবক একঠি হনজিত করাহগর সাবথ্ আপনার কযাগাবযাবগর কশষ হদন কথ্বক ১৪ 
হদবনর িনয হনবিবক পয চবেক্ষণ করবত েিা িবে। 
Should you develop respiratory symptoms or fever during this period, you may need to 
repeat the test. 

 এই সমবয়র মবধয আপহন যহদ শ্বাসকবষ্টর িক্ষণ ো জ্বর কিাবগন তবে আপনার পরীক্ষাঠি 
পুনরােহৃি করবত িবে। 
  
 
Is the test accurate? 
 
পরীক্ষা হক সঠিক? 
 
Is it possible that I don't have COVID-19 when the test is positive?  
 
পরীক্ষাঠি ইহতোর্ক িবি আমার কী কহিড -১৯ না থ্াকা সম্ভে? 
 
A positive test is accurate but a negative test does not mean you are not carrying the 
virus. Repeat test may be needed if your doctor suspects you are at high risk of carrying 
the virus.  
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একঠি ইহতোর্ক পরীক্ষাঠি সঠিক তবে কনহতোর্ক পরীক্ষার অথ্ চ এই নয় কয আপহন িাইরাস 
েিন করবেন না। যহদ আপনার ডাক্তার সবেি কবর কয আপহন িাইরাস েিন করার উচ্চ 
ঝুুঁ হকবত রবয়বেন তবে পুনরােহৃি পরীক্ষা করা দরকার িবে l 
 
Is there any treatment for COVID-19?  
 
COVID-19 এর ককান হর্হকত্সা আবে? 
 
No specific treatment for COVID-19 infection is currently available. Clinical management 
includes prompt implementation of recommended infection prevention and control 
measures and supportive management of complications, including advanced organ 
support if necessary.  
 
COVID-19 সংক্রমবণর িনয হনহদচষ্ট ককানও হর্হকত্সা েতচমাবন কনই । হিহনকাি 
মযাবনিবমবন্টর মবধয সপুাহরশকৃত সংক্রমণ প্রহতবরাধ ও হনয়ন্ত্রণ েযেস্থা এেং দ্রতু প্রবয়ািবন 
উন্নত অঙ্গ সমথ্ চন সি িঠিিতার সিায়ক পহরর্ািনার তাত্ক্ষহণক োস্তোয়ন অন্তিুচক্ত রবয়বে। 
________ 
 
If I am tested positive for COVID-19 What are the chances of my friends and family 
having COVID-19? 
 
যহদ আহম COVID-19 এর িনয ইহতোর্ক পরীহক্ষত িবয়হে তবে আমার েনু্ধোন্ধে এেং 
পহরোবরর COVID-19 থ্াকার সম্ভােনা কী? 
 
This will depend on several factors. The epidemiology team from the MOH will trace all 
your potential contacts and determine the risk of you passing the virus to your family 
members and friends.  
 
এঠি হেহিন্ন কারবণর উপর হনিচর করবে। এমওএইর্ কথ্বক এহপবডহমওিজি ঠিম আপনার সমস্ত 
সম্ভােয কযাগাবযাবগর সন্ধান করবে এেং আপনার পহরোবরর সদসয এেং েনু্ধবদর কাবে 
িাইরাবসর সংক্রমণ িওয়ার ঝুুঁ হক হনধ চারণ করবে। 
 
What happens during contact tracing?  
 
কেহসংবয়র কযাগাবযাগ সন্ধাবনর সময় কী ঘবি? 
 
During contact tracing, any persons who may have come into contact with a person 
infected with COVID-19 virus or any infectious material from that person, is identified. 
Their risk of getting infected from the contact is assessed and appropriate management 
instituted to prevent them from transmitting the virus to others in situations where they 
are identified to have early infection. 
 
কযাগাবযাবগর সন্ধাবনর সময়, কয ককানও েযজক্ত হসওহিড -১১ িাইরাবস সংক্রাহমত েযজক্তর সাবথ্ 
ো কসই েযজক্তর ককানও সংক্রামক পদাবথ্ চর সংস্পবশ চ এবসবেন, তাবদর সনাক্ত করা যায়। তাবদর 
কযাগাবযাগ কথ্বক সংক্রাহমত িওয়ার ঝুুঁ হকঠি হনধ চাহরত িয় এেং তাবদর প্রাথ্হমক সংক্রমণ িওয়ার 
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শনাক্তকৃত পহরহস্থহতবত অনযবদর মবধয িাইরাস সংক্রমণ কথ্বক ো ুঁর্াবনার িনয যথ্াযথ্ 
েযেস্থাপনার েযেস্থা করা িয়। 
 
Can they stay at home or do they have to move to a quarantine location?  
 
তারা হক োহ়িবত থ্াকবত পাবর ো তাবদর হক পথৃ্ক স্থানঠিবত কযবত িবে? 
 
Quarantine order is issued by the Ministry of Health.  
 
স্বাস্থয মন্ত্রনািয় কথ্বক পথৃ্ক আবদশ িাহর করা িয়। 
 
Are they tested for COVID-19 if they are well? 
 
তারা িাি থ্াকবি COVID-19 এর িনয পরীক্ষা করা িয়? 
 
Contacts who are considered high risk of getting infected will be placed on quarantine 
order by the MOH. If they are unwell (fever, respiratory symptoms) during quarantine 
period, they have been advised to call for designated ambulance transfer to a 
designated hospital for medical attention and review.  
 
কয সকি কযাগাবযাগগুহিবত সংক্রাহমত িওয়ার ঝুুঁ হক কেহশ েবি হেবেহর্ত িয় তাবদর এমওএইর্ 
দ্বারা পথৃ্কীকরবণর আবদবশ রাখা িবে। যহদ তারা ককায়াবরন্টাইন সময়কাবি অসুস্থ (জ্বর, 
শ্বাসকবষ্টর িক্ষণ) থ্াবক তবে তাবদর হর্হকৎসা পরামশ চ এেং পয চাবিার্নার িনয একঠি মবনানীত 
িাসপাতাবি অযােুবিন্স স্থানান্তর করার িনয পরামশ চ কদওয়ার পরামশ চ কদওয়া িবয়বে। 
 
What happens if they test positive for COVID-19? 
 
তারা যহদ COVID-19 এর িনয ইহতোর্ক পরীক্ষা কবর তবে কী ঘবি? 
 
If any of your contacts tested positive, they are immediately isolated to prevent them 
from spreading the virus to other people.  
 
যহদ আপনার ককানও পহরহর্ত কিাক ইহতোর্ক পরীহক্ষত িয় তবে এগুহি অনয কিাবকবত 
িাইরাস েহ়িবয় প়িার িনয তাবদর তাত্ক্ষহণকিাবে হেজিন্ন কবর কদওয়া িয়। 
 
Can my family visit me? 
 
আমার পহরোর হক আমাবক কদখবত পারবেন? 
 
The current hospital policy does not allow visitors in isolation wards where there are 
COVID- 19 infected patients. This is to reduce the risk of visitors contracting the 
infections.  
 
েতচমান িাসপাতাবির কয ওয়াডচগুহিবত COVID- 19 আক্রান্ত করাগী রবয়বে কসখাবন দশ চকবদর 
অনুমহত কদয় না। এঠি সংক্রমবণর িনয দশ চনাথ্ীবদর ঝুুঁ হক হ্রাস করার িনয। 
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How will my family be updated?  
 
কীিাবে আমার পহরোর অেহিত িবে? 
 
Your family and loved ones will receive regular updates from the medical team looking 
after you while you remain in the isolation ward. 
 
আপনার পহরোর এেং হপ্রয়িনরা হেজিন্নতা ওয়াবডচ থ্াকাকািীন আপনার কদখাবশানা করা 
হর্হকত্সক দি কথ্বক হনয়হমত অেহিত িবেন। 
 
Will I end up in ICU? Will I die? How does the disease progress?  
 
আহম হক আইহসইউবত কশষ িে ? আহম হক মারা যাে? কীিাবে করাগ অগ্রসর িয় ? 
 
 
 
Most people infected with the COVID-19 virus have a mild course of illness.  

COVID-19 িাইরাস দ্বারা সংক্রাহমত কেহশরিাগ কিাবকর একঠি িািকা ককাস চ রবয়বে। 

A small percentage of patients may develop complications such as pneumonia, or 
secondary bacterial infections.  
হনউবমাহনয়া ো কসবকন্ডাহর েযাকঠিহরয়া সংক্রমবণর মবতা িঠিিতাগুহি অল্প  সংখযক করাগীর 
িবত পাবর। 

Among the more severe patients, a small percentage may need to receive intensive 
care management and support.  
আরও গুরুতর করাগীবদর মবধয, একঠি অল্প শতাংবশর িনয হনহে়ি যত্ন েযেস্থা এেং সমথ্ চন 
কপবত প্রবয়ািন িবত পাবর। 

 Complications may occur during the 2nd week of illness.  
িঠিিতাগুহি অসুস্থতার হদ্বতীয় সপ্তাবি প্রকাশ কপবত পাবর I 

Your doctor will monitor your health closely throughout the isolation period to ensure 
that the best medical care and support are provided should you show signs of 
complications during the course of illness. 
আপনার ডাক্তার হেজিন্নতার সময়কাবি আপনার স্বাস্থযবক হনহে়িিাবে পয চবেক্ষণ করবেন, যাবত 

আপহন অসুস্থতার সময় যহদ িঠিিতাগুহি কদখান, তবে কসরা হর্হকত্সা যত্ন এেং সিায়তা কযন 

সরেরাি করা িয় তা হনজিত কবরবেন। 
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If I am tested positive for COVID-19, how long do I have to be isolated?  
 
যহদ আহম COVID-19-র িনয ইহতোর্ক পরীক্ষা কদহখ তবে আর কতহদন আমাবক হেজিন্ন িবত 
িবে? 
 
You will have to remain in the isolation room for as long as there is still evidence of the 
virus infection in your throat or respiratory samples.  
 
আপনার গিা ো শ্বাস প্রশ্বাবসর নমুনায় িাইরাস সংক্রমবণর প্রমাণ পাওয়া পয চন্ত আপনাবক 
হেজিন্ন কবক্ষ থ্াকবত িবে। 
 
After I am discharged, how long do I have to stay home?  
 
আমাবক হডসর্ািচ করার পবর, আমাবক আর কতক্ষণ োহ়িবত থ্াকবত িবে? 
 
After you are discharged, as long as you are feeling well, and the doctors have 
documented that you are no longer carrying the virus in your respiratory tract, you do 
not need to remain at home.  
 
আপনার অেযািহত কনওয়ার পবর, যতক্ষণ না আপহন িাি কোধ করবেন এেং হর্হকত্সকরা 
নহথ্েদ্ধ কবরবেন কয আপনার শ্বাসযবন্ত্র আপহন আর িাইরাস েিন করবেন না, তারপর কথ্বক 
আপনার োহ়িবত থ্াকার দরকার কনই। 
 
Can I see my family after I am discharged or do they have to stay apart from me?  
 
আমাবক ো়িার পবর আহম হক আমার পহরোর কদখবত পাে, ো তাবদর হক আমার কথ্বক দবূর 
থ্াকবত িবে? 
 
Yes, you can mingle with your family and the public. You are no longer considered 
infectious after you have recovered and discharged from the hospital.  
 
িযা ুঁ, আপহন আপনার পহরোর এেং িনসাধারবণর সাবথ্ হমবশ কযবত পাবরন। িাসপাতাি কথ্বক 
কসবর ও ো়িার পবর আপহন আর সংক্রামক হিসাবে হেবেহর্ত িবেন না। 
 
How did I get this infection?  
 
আহম কীিাবে এই সংক্রমণ কপিাম? 
 
Most often, the virus is spread from person-to-person among close contacts (within1-2 
metres). Person-to-person spread is thought to occur mainly via respiratory droplets 
produced when an infected person coughs or sneezes, similar to how influenza and 
other respiratory germs spread. These droplets can land in the mouths or noses of 
people who are nearby or possibly be inhaled into the lungs. It is also possible that one 
can get the COVID- 19 virus by touching a surface or object that has the virus on it and 
then touch their own mouth, nose, or possibly eyes. Ways to protect ourselves and our 
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loved ones from respiratory illness include observing cough etiquette i.e. wearing a 
surgical mask when sick with respiratory illnesses and washing our hands frequently.  
 
প্রায়শই, িাইরাসঠি েযজক্ত-কথ্বক-হনকিেতী কযাগাবযাগগুহির মবধয েহ়িবয় পব়ি (1-2 হমিাবরর 
মবধয)। েযজক্ত-কথ্বক-েহ়িবয় প়িা সংক্রাহমত েযজক্তর কাহশ ো িা ুঁহর্ ো শ্বাসকবষ্টর অনযানয িীোণু 
কযিাবে ে়িায়, তার মবতাই শ্বাসকবষ্টর শুকবনা সংক্রমণ ঘবি েবি ধারণা করা িয়। এই 
কিা ুঁিাগুহি হনকবি ো সম্ভেত িুসিুবস শ্বাস কনওয়া মানুবষর মুখ ো নাবকর মবধয ঢুকবত পাবর। 
 
After I get COVID-19, does it mean that I am immune to it?  
 
"আমার কহিড-১৯ িওয়ার পর, আহম হক এর প্রহতবরাধ ক্ষমতা অিচন করে? 
 
There is still a lot that we do not know about this virus right now.  
এখনও আমরা এই িাইরাস সম্পবকচ অবনক হকেু িাহন না I 
 

You are still required to observe strict hand hygiene and social distancing practices upon 
discharge.  
আপনার কবিার স্বাস্থয এেং সামাজিক দরূত্ব অনশুীিনগুহি পািন করা প্রবয়ািন। 

 
 
What will happen to my personal items that I bring into the isolation room? 
Will I be allowed to take them home when I am discharged ?  
 
আমার েযজক্তগত আইবিমগুহির কী িবে যা আহম হেজিন্নতার সময় হনবয় এবসহে? 
আমাবক যখন হডসর্ািচ করা িবে তখন আহম হক তাবদর োহ়িবত হনবয় যাওয়ার অনুমহত কদে? 
 
We will let you decide if you would like to bring your personal items home. If you are not 
keen to bring them home, we will help to discard them upon your discharge. If you 
decide to bring home any items such as your handphone, we will use hospital approved 
disinfectant wipes to disinfect your personal items and put them into a clean plastic bag 
for you to bring home. 
 
আপহন আপনার েযজক্তগত আইবিমগুহি োহ়িবত আনবত র্ান হকনা তা আমরা আপনাবক 
হসদ্ধান্ত হদবত কদে। আপহন যহদ োহ়িবত আনবত আগ্রিী না িন তবে আমরা পবর তা কিবি 
হদবত সিায়তা করে। আপহন যহদ হনবির িযান্ডবিাবনর মবতা ককানও আইবিম োহ়িবত আনার 
হসদ্ধান্ত কনন তবে আমরা আপনার েযজক্তগত আইবিমগুহিবক িীোণুমুক্ত করার িনয 
িাসপাতাবির অনুবমাহদত িীোণুনাশক ওয়াইপগুহি েযেিার করে এেং আপনার োহ়িবত 
আনার িনয কসগুহি একঠি পহরষ্কার প্লাহস্টবকর েযাবগ করবখ কদে। 
______ 
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