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রিয় রিতামাতা বা অরিিাবক:
করমউরনটিতত ক্রমবর্মান
ধ
সংক্রমতেি হাি এবং আিতেি কিা CDC রনতদধ রিকাগুরিি িরতক্রক্রয়া
রহসাতব, এই রিটিটি িািাতনা হতে, যাতত আিরন অবরহত হতত িাতিন যয, আমাতদি স্কুিগুরি
রকছু নীরত সংতিার্ন কতিতছ, যা অরবিতে কাযকি
ধ
হতব। সম্পূে ধ সংতযাজন আমাতদি
ওতয়বসাইি https://www.excellencecommunityschools.org/stamford-excellence/covid-19-resources
-এ যিাস্ট কিা হতব, ততব রনতি যসইসব িরিবতধনগুরি সংতেতি জানাতনা হি।
টিকা: CDC-ি সুিারিি অনুসাতি, Stamford Excellence সমস্ত যযাগ্য বযক্রিতক সম্পূেরূতি
ধ
টিকা
যদওয়াি মার্যতম রনতজতদি িো কিাি যেতে দৃঢ়তাি সাতে সমেনধ কতি। বতধমান COVID-19
টিকাগুরি গুরুতি অসুস্থতা, হাসিাতাতি িরতধ এবং মৃতুয িরততিার্ কিাি উিতযাগ্ী কতি
রেজাইন কিা হতয়তছ এবং িাইিাতসি রবরুতে আমাতদি সুিোি জনয অতযন্ত কাযকিী
ধ
হারতয়াি রহসাতব িরিগ্রেত হয়। 5-17 বছি বয়সী রিোেী, যাতদি সম্পূেিাতব
ধ
টিকা যদওয়া
হতয়তছ বা গ্ত 90 রদতনি মতর্য একটি রনক্রিত সংক্রমে যেতক উোি যিতয়তছ, তাতদি যেতে
যরদ িক্রজটিি যকতসি ঘরনষ্ঠ িরিরিরত রহসাতব রিরিত কিা হয়, ততব তাতদি যকায়াতিন্টাইন
কিতত হতব না। ততব, টিকা যদওয়া রিশুতদি যেতে সংক্রারমত বযক্রিি সংস্পতি ধ আসাি িাাঁি
রদন িি িিীো কিাতত হতব।
মাস্ক: Stamford Excellence-এি সমস্ত রিোেী ও কমীতদি যেতে, টিকা যদওয়াি রস্থরত
রনরবতিতে
ধ
মাস্ক িিা আবিযক। ততব, যযতহতু অতযন্ত সংক্রামক যেল্টা (Delta) ও ওরমক্রন
(Omicron) িযারিতয়ন্টগুরি সংক্রমে ছড়াতে, তাই স্বাস্থয রবতিেজ্ঞিা মাস্ক আিতেে কিাি
িিামি ধ রদতেন। মাতস্কি সতবাত্তম
ধ
বযবহাি হি এটি রনক্রিত কিা যয এটি আিনাি মুতেি
িািিাতি বাাঁর্াহীনিাতব রিি কতি, আিনাি নাক ও মুেতক িুতিািুরি যেতক িাতে এবং আিনাি
রিবুতকি রনতিি অংি সুিরেত কিা যায়। এই স্ততিি সুিো িদানকািী সবতিতয় কাযকি
ধ
মাস্ক
হি N95 ও KN95 মাস্ক। এেন যেতক আমাতদি স্কুি িবতন োকাকািীন আমাতদি স্কুতিি
সমস্ত কমী ও রিোেীতদি N95, KN95 বা অনুরূি যেতেি মাস্ক িরির্ান কিা শুরু কিতত
হতব। আমাতদি এই রিিতিি জনয িস্তুত হওয়াকািীন, আমিা বারড়তত ও স্কুতি উিয় জায়গ্ায়
িযাপ্ত
ধ ইনতিন্টরি যকনাি িতয়াজনীয়তা স্বীকাি করি। এই িরিবতধতনি সময়, যয সমস্ত
রিোেীিা কািতড়ি মাস্ক িতি (বা মাস্ক না িতি) স্কুতি আসতব, তাতদি রদতনি বারক অংতিি
জনয কািতড়ি মাতস্কি রনতি (বা স্বািারবকিাতব) িিাি জনয একটি িরসরেওি মাস্ক সিবিাহ
কিা হতব। একবাি িযাপ্ত
ধ সিবিাহ িাওয়া যগ্তি, যরদ যকাতনা রিোেী বা কমী সদসয
রেতিোিা রিটিং বা কািতড়ি মাস্ক িতি বা এতকবাতিই যকাতনা মাস্ক না িতি স্কুতি আতসন,
তাহতি বযবহাতিি জনয একটি রনষ্পরত্ততযাগ্য িরতস্থািক N95 বা KN95 মাস্ক সিবিাহ কিা হতব।
দৈনিক পরীক্ষা: Stamford Excellence-এি িরিবাি ও কমীতদি স্কুতি যি ৌঁছাতনাি আতগ্ উিসগ্ ধ
বা ঝু াঁ রকি কািেগুরিি জনয িরতরদন সকাতিি ক্রিরনং কিতত হতব। অনুেহ কতি আিনাি
সন্তানতক স্কুতি আনতবন না, যরদ যস রনম্নরিরেত িেেগুরিি মতর্য যকাতনা একটিও িদিনধ
কতি োতক:

• জ্বি বা িাণ্ডা িাগ্া
(100F বা তাি যবরি)
• কারি
• শ্বাসকষ্ট বা শ্বাস রনতত কষ্ট হওয়া
• ক্লারন্ত
• যিরি বা িিীতি বযো
• মাোবযো

• সম্প্ররত স্বাদ ও গ্তেি অনুিূরত িতি
যাওয়া
• গ্িা বযো
• নাকবে বা সরদধ
• বরম বরম িাব বা বরম; এবং/অেবা
• োয়রিয়া

আইস াসেশি: CDC বতধমাতন আইতসাতিিতনি যেতে সংরেপ্ত সময়কাি সুিারিি কতি।
টিকাি যদওয়াি রস্থরত রনরবতিতে,
ধ
SARS-CoV-2 িাইিাতস িক্রজটিি হওয়া সমস্ত বযক্রিতক
অবিযই বারড়তত োকতত হতব এবং কমিতে িাাঁি রদন আইতসাতিিতন োকতত হতব (রদন 0
হি উিসগ্ ধ শুরু হওয়াি রদন অেবা, উিসগ্ ধ না োকতি, যিতস্টি জনয নমুনা যনওয়াি রদন)।
িাাঁি রদন িি, জ্বি কমাতনাি উিতযাগ্ী ওেুর্ বযবহাি না কতি 24 ঘন্টা র্তি জ্বি না োকতি
এবং উিসগ্ ধ কমতত শুরু কিতি আইতসাতিিন যেতক যবরিতয় আসা যযতত িাতি। িিবতী িাাঁি
রদতনি জনয, সুস্থ হওয়া বযক্রিতদি অবিযই বারড়তত এবং জনসমতে অনযতদি িািিাতি
োকাকািীন একটি উিযুি মাস্ক িিতত হতব, উিসগ্গুরিি
ধ
জনয িযতবেে
ধ
িারিতয় যযতত হতব
এবং অরতরিি সতকধতা অবিেন কিতত হতব (উদাহিেস্বরূি, িািীরিক দূিত্ব)।
ককায়াসরন্টাইি: CDC এছাড়াও ঘরনষ্ঠ িরিরিরত রহসাতব িনাি কিা বযক্রিতদি জনয সংরেপ্ত
যকায়াতিন্টাইন সময়কাতিি সুিারিি কতি (24-ঘণ্টাি সমতয়ি মতর্য 15 বা তাি যবরি
ক্রমবর্মান
ধ
রমরনতিি জনয রনক্রিতিাতব িক্রজটিি যকাতনা বযক্রিি ছয় িুতিি মতর্য)। ঘরনষ্ঠ
িরিরিরততদি অবিযই সংক্রমতেি রদন যেতক কমিতে িাাঁি রদন অরি যকায়াতিন্টাইতন োকতত
হতব (রদন 0 হি সংক্রারমত হওয়াি রদন)।
যকায়াতিন্টাইতনি িঞ্চম রদতন বা তাি িতি,
ঘরনষ্ঠ িরিরিততদি োইস ন্সপ্রাপ্ত যত্ন প্রৈািকারী বা কেন নেটি দ্বারা যিস্ট কিাতনা উরিত।
অিুগ্রহ কসর মসি রাখসবি কয, কহাম কিস্টগুনে কিসেটিভ কিসস্টর প্রমাণ নহ াসব গ্রহণ করা
হসব িা। 5 রদতনি যকায়াতিন্টাইতনি িতিও যরদ তাতদি যকাতনা উিসগ্ ধ না োতক এবং যিতস্টি
িিািি িক্রজটিি না হয়, ততব যতেে িযন্ত
ধ তািা উিযুি N95/KN95 মাস্ক িতি োকতত
িািতব এবং অরতরিি 5 রদতনি জনয অরতরিি সতকধতা অবিেন কতি োকতব, ততেে িযন্ত
ধ
তাতদি স্কুতি রিতি যাওয়াি অনুমরত যদওয়া হতব। যিরস্টং যিরসরিটি যেতক যনতগ্টিি যিতস্টি
িমাে স্কুতি রিতি আসাি আতগ্ রিক্রিিািতক ইতমি কিতত হতব। দ্রষ্টবয: বানিসে করা
কিসেটিভ কিস্ট গ্রাহয হসব িা।
ঘরনষ্ঠ িরিরিরত রহসাতব িনাি হওয়া বযক্রি, যািা রনম্নরিরেত মানদণ্ডগুরি িূিে কতি, তাতদি
যেতে যতেে অরি তািা সুস্থ োতকন এবং উিসগ্ ধ োতক না, তাতদি ততরদন অরি
যকায়াতিন্টাইতন যাওয়াি িতয়াজন হয় িা:
• যযসব কমীিা সম্পূেরূতি
ধ
টিকা ও বুস্ট-িাপ্ত
• যয রিোেীতদি বয়স 5-17 বছি এবং টিকাকিে সম্পূে ধ হতয়তছ
(রসরিতজি 2 সপ্তাহ িি)**
• যয-যকাতনা বযক্রি, রযরন গ্ত 90 রদতনি মতর্য রনক্রিতিাতব সংক্রারমত হতয়তছন

বানিসে করাসিা কিস্ট: স্কুিগুরি যহাম যিস্ট রকিগুরি সিবিাতহি দারয়ত্ব যিতয়তছ। যেন
যকাতনা িক্রজটিি যকস িনাি কিা হয়, তেন ঘরনষ্ঠ িরিরিতিা িযাপ্ত
ধ সিবিাহ োকা িযন্ত
ধ
িিাসতনি রনতদধ িাবরি-সহ একটি যহাম যিস্ট িাতবন। এটি আিনাি মতনি িারন্তি জনয কিা
হতব। যনতগ্টিি যিতস্টি িিািি রনরবতিতে
ধ
রিোেী ও কমীতদি এেনও উিতি বরেতধ সম্পূে ধ
সমতয়ি জনয যকায়াতিন্টাইতন োকতত হতব। যরদ বারড়তত কিা যিস্ট িক্রজটিি িিািি রনতদধ ি
কতি, তাহতি আিও রনতদধ িনাি জনয স্বাস্থযতসবা িদানকািীি সাতে যযাগ্াতযাগ্ কিা উরিত,
রবতিে কতি যরদ উিসগ্ ধ যদো যদয়। আিনাি সন্তাতনি যিস্ট িক্রজটিি হতি অনুেহ কতি
অরবিতে স্কুিতক অবরহত করুন, যাতত আমিা যসই অনুযায়ী যেরসং যিাতিাকি িেয়ন কিতত
িারি। আবািও, অনুেহ কতি মতন িােতবন যয, যকায়াতিন্টাইন যেতক রিতি আসাি আতগ্
যহাম যিস্টগুরি যনতগ্টিি যিতস্টি িমাে রহসাতব েহে কিা হতব না।
আিরন যরদ িক্রজটিি হন,
রিোেী
হন,

তাহতি টিকাকিতেি রস্থরত
রনরবতিতে:
ধ
• অন্তত 5 রদতনি জনয
আইতসাতিিতন োকুন
• 24 বা তাি যবরি ঘন্টা র্তি
জ্বি না োকতি এবং
উিসগ্গুরি
ধ
কমতত োকতি
5-তম রদতনি িতি
আইতসাতিিন যেতক যবরিতয়
আসুন
• 6-10 রদন মাস্ক িরুন
• অরতরিি সতকধতা অবিেন
করুন

আিরন যরদ যকাতনা ঘরনষ্ট িরিরিত হন,
•
•
•

•
•

অন্তত 5 রদতনি জনয যকায়াতিন্টাইতন
োকুন
উিসগ্ ধ িকাি িাওয়াি িতি 5-তম
রদতন/তাি িতি যিস্ট করুন
যিতস্টি িিািি যনতগ্টিি এতি এবং
উিসগ্ ধ না োকতি যকায়াতিন্টাইন যেতক
যবরিতয় আসুন
6-10 রদন মাস্ক িরুন
অরতরিি সতকধতা অবিেন করুন

**যয সমস্ত রিোেীতদি ম্পূণরূসপ
ণ
টিকা
কৈওয়া হসয়সে অেবা রনক্রিতিাতব COVID-19
-এি সংক্রমে যেতক ম্প্রনে ুস্থ হসয় উসেসে
(গ্ত 90 রদতনি মতর্য), তাতদি যেতে,
যতেে অরি তািা সুস্থ োতক, ততেে তাতদি
যকায়াতিন্টাইতন োকতত হতব না। ততব, সম্পূে ধ
টিকািাপ্ত রিোেীতদি অবিযই সংক্রারমত
হওয়াি িঞ্চম রদতন/তাি িতি যিস্ট কিাতত
হতব। উিসগ্ ধ বুঝতত িযতবেে
ধ
করুন।

Stamford Excellence অরতরিি যক িিগুরি যমতন িিতত োকতব, যাি মতর্য িতয়তছ যিরন্টতিিন;
িািীরিক দূিত্ব ও ক্লাসরুম সমন্বয়; হাততি স্বাস্থযরবরর্; রসটিং িািধ ; এবং রক্লরনং যিাতিাকি।
আমাতদি িিমন যক িিগুরি সম্পতকধ আিও জানতত, অনুেহ কতি আমাতদি ওতয়বসাইি
https://www.excellencecommunityschools.org/stamford-excellence/covid-19-resources -এ যান।
র্নযবাদ। রনিািতদ োকুন।
রবনীত,
যকরিন রিিাি (Kevin Fischer)
রিক্রিিাি

