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ি�য় িপতামাতা বা অিভভাবক:
কিমউিনিটেত �মবধর্মান সং�মেণর হার এবং আপেডট করা CDC িনেদর্ িশকাগিলর �িতি�য়া িহসােব, এই িচিঠিট পাঠােনা হে�,
যােত আপিন অবিহত হেত পােরন েয, আমােদর �ু লগিল িকছু নীিত সংেশাধন কেরেছ, যা অিবলে� কাযর্কর হেব। স�ূণর্ সংেযাজন
আমােদর ওেয়বসাইট https://www.excellencecommunityschools.org/bronx-1/covid19resources -এ েপা� করা হেব, তেব িনেচ
েসইসব পিরবতর্ নগিল সংে�েপ জানােনা হল।
িটকা: CDC-র সুপািরশ অনুসাের, Bronx Excellence সম� েযাগয্ বয্ি�েক স�ূণর্রেপ িটকা েদওয়ার মাধয্েম িনেজেদর র�া করার
ে�ে� দৃঢ়তার সােথ সমথর্ন কের। বতর্ মান COVID-19 িটকাগিল গরতর অসু�তা, হাসপাতােল ভিতর্ এবং মৃতুয্ �িতেরাধ করার
উপেযাগী কের িডজাইন করা হেয়েছ এবং ভাইরােসর িবরে� আমােদর সুর�ার জনয্ অতয্� কাযর্করী হািতয়ার িহসােব পিরগিণত
হয়। 5-17 বছর বয়সী িশ�াথ�, যােদর স�ূণর্ভােব িটকা েদওয়া হেয়েছ বা গত 90 িদেনর মেধয্ একিট িনি�ত সং�মণ েথেক
উ�ার েপেয়েছ, তােদর ে�ে� যিদ পিজিটভ েকেসর ঘিন� পিরিচিত িহসােব িচি�ত করা হয়, তেব তােদর েকায়াের�াইন করেত হেব
না। তেব, িটকা েদওয়া িশশেদর ে�ে� সং�ািমত বয্ি�র সং�েশর্ আসার পাঁচ িদন পর পরী�া করােত হেব।
মা�: Bronx Excellence-এর সম� িশ�াথ� ও কম�েদর ে�ে�, িটকা েদওয়ার ি�িত িনিবর্েশেষ মা� পরা আবশয্ক। তেব, েযেহতু
অতয্� সং�ামক েড�া (Delta) ও ওিম�ন (Omicron) ভয্ািরেয়�গিল সং�মণ ছড়াে�, তাই �া�য্ িবেশষ�রা মা� আপে�ড
করার পরামশর্ িদে�ন। মাে�র সেবর্াত্তম বয্বহার হল এিট িনি�ত করা েয এিট আপনার মুেখর চারপােশ বাঁধাহীনভােব িফট কের,
আপনার নাক ও মুখেক পুেরাপুির েঢেক রােখ এবং আপনার িচবুেকর িনেচর অংশ সুরি�ত করা যায়। এই �েরর সুর�া �দানকারী
সবেচেয় কাযর্কর মা� হল N95 ও KN95 মা�। এখন েথেক আমােদর �ু ল ভবনগিলেত থাকাকালীন আমােদর �ু েলর সম� কম�
ও িশ�াথ�েদর N95, KN95 বা অনুরপ ে�েডর মা� পিরধান করা শর করেত হেব। আমােদর এই িশফেটর জনয্ ��ত
হওয়াকালীন, আমরা বািড়েত ও �ু েল উভয় জায়গায় পযর্া� ইনেভ�ির েকনার �েয়াজনীয়তা �ীকার কির। এই পিরবতর্ েনর সময়,
েয সম� িশ�াথ�রা কাপেড়র মা� পের (বা মা� না পের) �ু েল আসেব, তােদর িদেনর বািক অংেশর জনয্ কাপেড়র মাে�র িনেচ
(বা �াভািবকভােব) পরার জনয্ একিট �িসিডওর মা� সরবরাহ করা হেব। একবার পযর্া� সরবরাহ পাওয়া েগেল, যিদ েকােনা
িশ�াথ� বা কম� সদসয্ িঢেলঢালা িফিটং বা কাপেড়র মা� পের বা এেকবােরই েকােনা মা� না পের �ু েল আেসন, তাহেল বয্বহােরর
জনয্ একিট িন�িত্তেযাগয্ �িত�াপক N95 বা KN95 মা� সরবরাহ করা হেব।
ৈদিনক পরী�া: Bronx Excellence-এর পিরবার ও কম�েদর �ু েল েপৗঁছােনার আেগ উপসগর্ বা ঝুঁ িকর কারণগিলর জনয্ �িতিদন
সকােলর ি�িনং করেত হেব। অনু�হ কের আপনার স�ানেক �ু েল আনেবন না, যিদ েস িন�িলিখত ল�ণগিলর মেধয্ েকােনা
একিটও �দশর্ন কের থােক:
•
•
•
•
•
•

�র বা ঠা�া লাগা (100°F বা তার েবিশ)
কািশ
�াসক� বা �াস িনেত ক� হওয়া
�াি�
েপিশ বা শরীের বয্থা
মাথাবয্থা

•
•
•
•
•

স�িত �াদ ও গে�র অনুভূিত চেল যাওয়া
গলা বয্থা
নাকব� বা সিদর্
বিম বিম ভাব বা বিম; এবং/অথবা
ডায়িরয়া

আইেসােলশন: CDC বতর্ মােন আইেসােলশেনর ে�ে� সংি�� সময়কাল সুপািরশ কের। িটকার েদওয়ার ি�িত িনিবর্েশেষ, SARSCoV-2 ভাইরােস পিজিটভ হওয়া সম� বয্ি�েক অবশয্ই বািড়েত থাকেত হেব এবং কমপে� পাঁচ িদন আইেসােলশেন থাকেত হেব
(িদন 0 হল উপসগর্ শর হওয়ার িদন অথবা, উপসগর্ না থাকেল, েটে�র জনয্ নমুনা েনওয়ার িদন)। পাঁচ িদন পর, �র
কমােনার উপেযাগী ওষুধ বয্বহার না কের 24 ঘ�া ধের �র না থাকেল এবং উপসগর্ কমেত শর করেল আইেসােলশন েথেক
েবিরেয় আসা েযেত পাের। পরবত� পাঁচ িদেনর জনয্, সু� হওয়া বয্ি�েদর অবশয্ই বািড়েত এবং জনসমে� অনয্েদর চারপােশ
থাকাকালীন একিট উপযু� মা� পরেত হেব, উপসগর্গিলর জনয্ পযর্েব�ণ চািলেয় েযেত হেব এবং অিতির� সতকর্ তা অবল�ন
করেত হেব (উদাহরণ�রপ, শারীিরক দূর�)।
েকায়াের�াইন: CDC এছাড়াও ঘিন� পিরিচিত িহসােব শনা� করা বয্ি�েদর জনয্ সংি�� েকায়াের�াইন সময়কােলর সুপািরশ কের
(24-ঘ�ার সমেয়র মেধয্ 15 বা তার েবিশ �মবধর্মান িমিনেটর জনয্ িনি�তভােব পিজিটভ েকােনা বয্ি�র ছয় ফু েটর মেধয্)।

ঘিন� পিরিচিতেদর অবশয্ই সং�মেণর িদন েথেক কমপে� পাঁচ িদন অি� েকায়াের�াইেন থাকেত হেব (িদন 0 হল সং�ািমত
হওয়ার িদন)।
েকায়াের�াইেনর প�ম িদেন বা তার পের, ঘিন� পিরিচতেদর লাইেস��া� যত্ন �দানকারী বা েফিসিলিট �ারা
েট� করােনা উিচত। অনু�হ কের মেন রাখেবন েয, েহাম েট�গিল েনেগিটভ েটে�র �মাণ িহসােব �হণ করা হেব না। 5
িদেনর েকায়াের�াইেনর পেরও যিদ তােদর েকােনা উপসগর্ না থােক এবং েটে�র ফলাফল পিজিটভ না হয়, তেব যত�ণ পযর্� তারা
উপযু� N95/KN95 মা� পের থাকেত পারেব এবং অিতির� 5 িদেনর জনয্ অিতির� সতকর্ তা অবল�ন কের থাকেব, তত�ণ
পযর্� তােদর �ু েল িফের যাওয়ার অনুমিত েদওয়া হেব। েটি�ং েফিসিলিট েথেক েনেগিটভ েটে�র �মাণ �ু েল িফের আসার আেগ
ি�ি�পালেক ইেমল করেত হেব। ��বয্: বািড়েত করা েনেগিটভ েট� �াহয্ হেব না।
ঘিন� পিরিচিত িহসােব শনা� হওয়া বয্ি�, যারা িন�িলিখত মানদ�গিল পূরণ কের, তােদর ে�ে� যত�ণ অি� তারা সু� থােকন
এবং উপসগর্ থােক না, তােদর ততিদন অি� েকায়াের�াইেন যাওয়ার �েয়াজন হয় না:
•
েযসব কম�রা স�ূণর্রেপ িটকা ও বু�-�া�
•
েয িশ�াথ�েদর বয়স 5-17 বছর এবং িটকাকরণ স�ূণর্ হেয়েছ (িসিরেজর 2 স�াহ পর)**
•
েয-েকােনা বয্ি�, িযিন গত 90 িদেনর মেধয্ িনি�তভােব সং�ািমত হেয়েছন
বািড়েত করােনা েট�: �ু লগিল েহাম েট� িকটগিল সরবরােহর দািয়� েপেয়েছ। যখন েকােনা পিজিটভ েকস শনা� করা হয়,
তখন ঘিন� পিরিচতরা পযর্া� সরবরাহ থাকা পযর্� �শাসেনর িনেদর্ শাবিল-সহ একিট েহাম েট� পােবন। এিট আপনার মেনর
শাি�র জনয্ করা হেব। েনেগিটভ েটে�র ফলাফল িনিবর্েশেষ িশ�াথ� ও কম�েদর এখনও উপের বিণর্ত স�ূণর্ সমেয়র জনয্
েকায়াের�াইেন থাকেত হেব। যিদ বািড়েত করা েট� পিজিটভ ফলাফল িনেদর্ শ কের, তাহেল আরও িনেদর্ শনার জনয্ �া�য্েসবা
�দানকারীর সােথ েযাগােযাগ করা উিচত, িবেশষ কের যিদ উপসগর্ েদখা েদয়। আপনার স�ােনর েট� পিজিটভ হেল অনু�হ কের
অিবলে� �ু লেক অবিহত করন, যােত আমরা েসই অনুযায়ী ে�িসং ে�ােটাকল �ণয়ন করেত পাির। আবারও, অনু�হ কের মেন
রাখেবন েয, েকায়াের�াইন েথেক িফের আসার আেগ েহাম েট�গিল েনেগিটভ েটে�র �মাণ িহসােব �হণ করা হেব না।

িশ�াথ� হন,

আপিন যিদ পিজিটভ হন,
তাহেল িটকাকরেণর ি�িত িনিবর্েশেষ:
• অ�ত 5 িদেনর জনয্ আইেসােলশেন থাকুন
• 24 বা তার েবিশ ঘ�া ধের �র না থাকেল
এবং উপসগর্গিল কমেত থাকেল 5-তম িদেনর
পের আইেসােলশন েথেক েবিরেয় আসুন
• 6-10 িদন মা� পরন
• অিতির� সতকর্ তা অবল�ন করন

•
•
•
•
•

আপিন যিদ েকােনা ঘিন� পিরিচত হন,
অ�ত 5 িদেনর জনয্ েকায়াের�াইেন থাকুন
উপসগর্ �কাশ পাওয়ার পের 5-তম িদেন/তার পের
েট� করন
েটে�র ফলাফল েনেগিটভ এেল এবং উপসগর্ না
থাকেল েকায়াের�াইন েথেক েবিরেয় আসুন
6-10 িদন মা� পরন
অিতির� সতকর্ তা অবল�ন করন

**েয সম� িশ�াথ�েদর স�ূণর্রেপ িটকা েদওয়া হেয়েছ
অথবা িনি�তভােব COVID-19 -এর সং�মণ েথেক
স�িত সু� হেয় উেঠেছ (গত 90 িদেনর মেধয্), তােদর
ে�ে�, যত�ণ অি� তারা সু� থােক, তত�ণ তােদর
েকায়াের�াইেন থাকেত হেব না। তেব, স�ূণর্ িটকা�া�
িশ�াথ�েদর অবশয্ই সং�ািমত হওয়ার প�ম িদেন/তার
পের েট� করােত হেব। উপসগর্ বুঝেত পযর্েব�ণ করন।
Bronx Excellence অিতির� েকৗশলগিল েমেন চলেত থাকেব, যার মেধয্ রেয়েছ েভি�েলশন; শারীিরক দূর� ও �াসরম সম�য়;
হােতর �া�য্িবিধ; িসিটং চাটর্; এবং ি�িনং ে�ােটাকল।
আমােদর �শমন েকৗশলগিল স�েকর্ আরও জানেত, অনু�হ কের আমােদর
ওেয়বসাইট https://www.excellencecommunityschools.org/bronx-1/covid19resources -এ যান।
ধনয্বাদ। িনরাপেদ থাকুন।
িবনীত,
ড. চািলর্ন েরড (Charlene Reid), CEO

