
২৫ শে জনু শেকে: ননর্ধানিত নিকনাদন শেন্দ্রগুনিকত (RC) যাওয়াি জনয প্রনত 
েযাকিন্ডাি সপ্তাকে ১টি এনিট পাস 

প্রনতটি এনিট পাকসি সময়োি:
৩ ঘন্টা + ১ ঘন্টা যাতায়াকতি সময়

RC

২৫ শে জনু শেকে, ননিাপকদ নিকনাদন 
শেন্দ্রগুনিকত যান

RC শত যাওয়াি জনয আপনাি যা েিা দিোি
RC শত োকিা তত্ত্বাির্াকন শেকে ননকজ শসায়াি শটস্ট েরুন

ননকজ েিাি ART শসায়াি শটস্ট 
(এখন নিনামূকিয েিা যাকে)

ফিাফকিি জনয ৩০ 
নমননট অকপক্ষা েরুন

যনদ শনকেটিভ েয়

িা

১িা জিুাই শেকে, RRT (শনকেটিভ ফিাফি সে) েিাি ২ নদকনি মকর্য RC শত শযকত পািকিন 

RRT েিাকনাি 
জনয যান 

(আপনাি িতধ মান 
RRT েিাকনাি 

সময়সূনিি উপি 
নভনি েকি)

শসায়াি 
শটকস্টি 

ফিাফি:

শনকেটিভ

ফিাফকিি জনয
অকপক্ষা েরুন RC শত যাওয়াি

জনয এনিট 
পাকসি জনয 

আকিদন েরুন

যনদ পনজটিভ েয়

RC শত যান

RRT েিাকনা এিং RC শত যাওয়া এি মর্য সমকয়ি িযির্ান ২ নদন

এেটি PCR শটস্ট
েিাি জনয িিা

েকয়কে এিং নিনেন্ন
েকয় োেকত েকি

RC শত প্রকিে
েিকত পািকিন
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RC শত এিং ডিকমটনিকত

• অন্যদের থেদে ১ নমটাি দিূত্ব বজায় রাখুন্ এবং
সববো এেটি মাস্ক পরুন।

• প্রতি গ্রুদে ৫ জকনি থবতি োেদবন্ ন্া।

• খাবাদরর সুতবধাগুতিদি এবং তবয়ার গাদডব দন্
খাবাদরর জন্য ২ জকনি থবতি থিাে োেদবন্ ন্া।

• আেন্ার TT শটাকেনটি সববো আেন্ার সাদে
রাখদবন্ এবং সেি জায়গাদি তন্দয় যাদবন্।

1 m

শেসটুকেদাি শটাকেন সংগ্রে
আপনন যনদ উকেেয-নননমধত ডিকমটনিকত োকেন

• যতে আেতন্ এখন্ও আেন্ার থেস টুদগোর থটাদেন্ (TT
থটাদেন্) সংগ্রহ ন্া েদর োদেন্, িাহদি আেন্ার ডরদেটতর
অোদরটরদে জান্ান্ এবং িারা আেন্ার থটাদেন্ সংগ্রহ
েরার জন্য FAST টিদের সাদে থযাগাদযাগ েরদব।

আপনন যনদ উকেেয-নননমধত ডিকমটনিকত না োকেন

• আেতন্ েনন ও িনিিাি সোি ৮ টা শেকে নিোি ৪ টা পযধন্ত সিোিী েুটিি্ ি নদন
োড়া থটরুসান্ RC থি তগদয় আেন্ার TT থটাদেন্ সংগ্রহ েরদি োদরন্।

• TT থটাদেন্টি থন্ওয়ার জন্য আেন্ার ব্লুোস (BP) থটাদেন্টি সাদে আন্দবন্।
• যতে আেন্ার TT থটাদেন্ ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা বযাটাতর থিষ হদয় যায় িাহদি

েুরাদন্াটির তবতন্েদয় ন্িুন্ TT থটাদেন্ তন্ন্।
• আেতন্ যতে আেন্ার BP থটাদেন্টি হাতরদয় থেদিন্, িাহদি সংগ্রদহর সেয় েয়া েদর

FAST টিেদে জান্ান্।

শটরুসান নিকনাদন শেন্দ্র
১ জািান পাপান,
নসঙ্গাপিু ৬১৯৩৯২
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