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COVID- 19
এর জন্য পরীক্ষা

ডেনমার্ক বিশ্বের অন্নতম এরটি ডেশ যারা 

জনসাধারণ বনবরশ্্যে সিশ্েশ্ে ডিশী মানশু্ের পরীক্া 

রশ্র। সংক্রমশ্নর হার রম রা্শ্ত এিং মহামারী 

বনেন্ত্রন রা্শ্ত এটি গরুতু্বপূণ্ক।

ডেনমাশ্র্ক আমরা উপসর্কগযকু্ত এিং উপসগ্কবিহীন, 

উভেশ্েরশ্রই পরীক্া রবর।

COVID-19 এর  লক্ণগবুলর মশ্ধযে রশ্েশ্ে জর , 

রাবশ , বোসরষ্ট , মাথািযোথা, ডপশীর িযোথা িা 

গলা িযোথা।

বষাড়িতে থষাকুন এবং যড়ি আপনষার 
উপসর্গগুড়ি প্রকষাশ পষায় েষাহতি 
ড়নতজতক ড়বড়ছিন্ন রষাখুন। 
যবে আপবন অসসু্থশ্িাধ রশ্রন এিং আপনার মশ্ধযে 

COVID-19 এর উপসগ্কগবুল প্ররাশ পাে তাহশ্ল 

বনম্নবলব্ত রাজগবুল ররনু :

·	িাসাে যান এিং পরীক্া না হওো পয্কন্ত 
িাসাে থাকুন।

·	পরীক্া ররান এিং মশু্্ আপনার মাস্ক পরার 

রথা মশ্ন রা্শ্িন।

·	 বনশ্জর পরীক্া ররাশ্নার পর িাসাে যান এিং 
পরীক্ার ফলাফল না পাওো পয্কন্ত িাবিশ্তই 

থাকুন।

পরীক্ষার জন্য ড়কভষাতব একটি 
এপতয়নতেন্ট এর সেয় বকু করতবন
বনন্মবলব্ ত পবরবস্থবতশ্ত coronaprover.dk ডত পরীক্ার  

জনযে এপেন্টশ্মন্ট এর সমে িরু ররনু।

·	আপবন সসু্থ ডিাধ ররশ্েন এিং বেবরৎসশ্রর 

সাশ্থ রথা িলার প্রশ্োজন মশ্ন রশ্রন না, তিওু 

আপবন ডযভাশ্িই ডহার পরীক্া ররশ্ত োন।

·	আপনার  COVID-19 এর হালরা উপসগ্ক 

রশ্েশ্ে তশ্ি আপনার ডরাশ্না োক্তাশ্রর সাশ্থ 

রথা িলার প্রশ্োজন ডনই।

মশ্ন রা্শ্িন ডয, আপবন য্ন  coronaprover.

dk ডত পরীক্ার জনযে এপেন্টশ্মন্ট এর সমে িরু 

ররশ্িন ত্ন অিশযেেই আপনার  NemID িযেিহার 

ররশ্ত হশ্ি।

বনন্মবলব্ত পবরবস্থবতগবুলশ্ত আপনার োক্তারশ্র 

অথিা  1813 এই নাম্াশ্র ডফান ররনু।

·	আপনার  COVID-19 এর উপসগ্ক রশ্েশ্ে এিং 

বেবরৎসশ্রর সাশ্থ রথা িলার মত যশ্থষ্ট অসসু্থ 

ডিাধ ররশ্েন

·	আপবন বেবন্তত িা অবনবচিত 

·	আপবন েইু িের িশ্েশ্সর এরটি বশশরু পরীক্া 

ররাশ্ত োন 

    

আপনার যবে ডরানও সংক্রাবমত িযোবক্তর ঘবনষ্ঠ 

ডযাগাশ্যাগ থাশ্র , তাহশ্ল আপনারও পরীক্া 

ররা উবেত। ঘবনষ্ঠ ডযাগাশ্যাগ িলশ্ত ডিাঝাে, 

সাধারণত আপবন যাশ্ের সাশ্থ িসিাস রশ্রন এিং 

ঘমুাশ্ত যান, তশ্ি এশ্ত আপনার সহরমমীরা এিং 

িান্ধিরাও অন্তরভুক্ত হশ্ত পাশ্র, যাশ্ের বনরটশ্স্থ 

আপবন বেশ্লন ।

এ ধরশ্ণর ডক্শ্রে অনশু্রাধ ররা হশ্ল আপনার 

পরীক্া ররাশ্না উবেত। এশ্ক্শ্রে হশ্ত পাশ্র 

ডযমন, হাসপাতাশ্ল ভবত্ক , বেবরৎসা িা পরীক্া, 

িা প্রােভু্ক াি সম্পবর্ক ত ঘটনার ডক্শ্রে  সংক্রমশ্নর 

বেনবহত ররশ্ণর অংশ বহসাশ্ি, ডযমন, সু্কল, 

আিাবসর অঞ্চল িা রম্কস্থান।

আপনষার পরীক্ষার ফিষাফি ড়কভষাতব 
পষাতবন
আপনার পরীক্ার ফলাফলগবুল ডে্ার জনযে  

NemID  িযেিহার রশ্র  sundhed.dk ডত লগ 

ইন ররনু।

আপবন যবে  COVID-19 দ্ারা সংক্রাবমত 

হন, তাহশ্ল আপনার ফলাফশ্ল উশ্লে্যে থারশ্ি  

’Positiv’ , ’Formodet positiv’

অথিা  ’Påvist’ জাবনশ্ে ডেশ্ি। আপবন যবে 

সংক্রাবমত হন তশ্ি ইহা যাশ্ত অনযেশ্ের মশ্ধযে 

সংক্রাবমত না হে তার জনযে 

আপনার সিার ডথশ্র বিবছিন্ন থারা অবত জররুী।

যবে আপবন  COVID-19  দ্ারা সংক্রাবমত না 

হন তাহশ্ল আপনার ফলাফশ্ল  ’ Negativ ’ 

অথিা ’ ikke påvist ’ ডল্া থারশ্ি। 

Coronasmitte.dk  ডত বগশ্ে  COVID-19 
সম্পশ্র্ক আশ্রা পিুন।  

COVID-19 সম্পশ্র্ক আপনার যবে ডরানও প্রশ্ন 

থাশ্র তাহশ্ল আপবন জশ্েন্ট ডেবনশ অশ্থাবরটির 

ডটবলশ্ফাশ্নর হট লাইন  7020 0233 এই নাম্াশ্র 

ডফান ররশ্ত পারশ্িন। 


