ক োভিড -19 মহোমোরী চলো োলীন
ফোস্ট ট্র্যো করফোররল
‘ফোস্ট ট্র্যো ’করফোররল মোরন

ী?

একটি ফাস্ট ট্র্যাক রেফারেল তখন হয় যখন রকান জিজি’ে এই উরেগ থারক
রয রকানও রোগীে লক্ষণগুজল কযান্সারেে জিরক জনরিে শ কেরে।
তাো হাসিাতারল একটি রেফারেল করেন এবং একিন জবরশষজ্ঞরক রিখারনাে
িনয অ্যািরয়ন্টরেন্টটি িুই সপ্তারহে েরযয অ্যারেঞ্জ কো হয়।
হাসিাতাল রেজলরফারনে োযযরে রোগীে সারথ অ্যািরয়ন্টরেন্ট বা রকানও িেীক্ষা
কোে প্ররয়ািন হরল সেয়সূচী জনযোেরণে িনয রযাগারযাগ করে।
ক োভিড -19 মহোমোরীর সময় োরল ফোস্ট ট্র্যো করফোররলগুভল
প্ররয়োজনীয় তরব কসগুভল অনযিোরব পভরচোভলত হরত পোরর তোই অনুগ্রহ
রর এই তেযটি ত্ন সহ োরর পডুন।

হোসপোতোরলর সোরে প্রেমবোর ক োগোর োরগর
সময় ী হরব?
হাসিাতারলে সারথ আিনাে প্রথে রযাগারযারগে সেয়, িেবতী
িিরক্ষিগুজল আিনাে সারথ আরলাচনা কো হরব।
এটি আিনাে প্ররয়ািন হরত িারে এেন রকানও িেীক্ষাে তথয কভাে
কেরত িারে এবং রসগুজলে সেয়সূচী অ্ন্তভুে ক্ত কেরব।
জবরশষরজ্ঞে েরন হরত িারে রয আিনাে রকানও িেীক্ষাে িনয
হাসিাতারল যাওয়াে প্ররয়ািন আরে বা তাো জসদ্ধান্ত জনরত িারেন রয এো
জবলম্ব কো আেও উিযুক্ত - জসদ্ধান্তটি আিনাে সােজিক সুেক্ষা এবং
স্বারযযে কথা জবরবচনা করে রনওয়া হরব।
যজি জবরশষরজ্ঞে সারথ অ্যািরয়ন্টরেরন্টে বযবযা কো হয়, তাহরল এটি
রেজলরফান কল বা অ্নলাইন অ্যািরয়ন্টরেন্ট হরত িারে (যজি

আিজন আিনাে জিজিে সারথ আিনাে লক্ষণগুজল জনরয় সম্প্রজত আরলাচনা
করেরেন। তাো েরন করেন আিনাে লক্ষণগুজল যত তাডাতাজড সম্ভব
হাসিাতারলে জবরশষরজ্ঞে োো তিন্ত কো উজচত যারত কােণটি দ্রুত সনাক্ত কো
যায়।
তাো উজেগ্ন রয আিনাে লক্ষণগুজল কযান্সারেে জনরিে শ জিরত িারে জকন্তু এে অ্থে
এই নয় রয আিনাে কযান্সাে হরয়রে। আিনাে লক্ষণগুজল রবশ করয়কটি সাযােণ
কােরণে িরনযও হরত িারে।

হাসিাতারলে ভাচুে য়াল িোেশে রিওয়া হয়)। আিজন যজি রকানও
রেজলরফান কল বা অ্নলাইন অ্যািরয়ন্টরেন্ট িজেচালনা কেরত অ্ক্ষে হন
তাহরল রসো আিনাে জিজিরক িাজনরয় োখুন।
হাসিাতারল জবরশষরজ্ঞে সারথ রিখা কোে িনয আিনারক
অ্যািরয়ন্টরেরন্টে অ্ফাে রিওয়া হরত িারে যজি জসদ্ধান্ত রনওয়া হয় রয
আিনারক বযজক্তগতভারব রিখা উজচত।
হাসিাতাল আিনারক আিনাে অ্যািরয়ন্টরেন্ট বা রকানও প্রাথজেক
িেীক্ষাে জনশ্চয়তা রপ্রেণ কেরব।
আিজন যজি এই তথযটি না িান বা আিনাে আেও জকেু প্রশ্ন থারক,
তাহরল অ্নুিহ করে রয জিজি আিনারক রেফাে করেরেন তাে সারথ
রযাগারযাগ করুন।

একটি ফাস্ট ট্র্যাক রেফারেল রথরক আিজন কী আশা কেরত িারেন?

আিনাে রেস্ট কোে প্ররয়ািন আরে তাে জসদ্ধান্ত কীভারব রনওয়া হয়?

একটি জবরশষরজ্ঞে সারথ অ্যািরয়ন্টরেরন্টে বযবযা কোে িনয হাসিাতাল আিনারক

জবরশষজ্ঞ রক আিনাে লক্ষণগুজলে কােণ বুঝরত সাহাযয কোে িনয,

রেজলরফান কেরব। রকাজভড-19 েহাোেী চলাকালীন, এই কলটি সাযােণত প্রতযাজশত

অ্যািরয়ন্টরেরন্টে িুরবে আিনাে িেীক্ষা কোে প্ররয়ািন হরত িারে।

জহসারব িুই জিরনে েরযয নাও কো হরত িারে।

আিনাে কী িেীক্ষা কো উজচত রসই জবষরয় হাসিাতাল আিনারক
িোেশে রিরব এবং আিনাে িনয িেীক্ষাে বযবযা করে রিরব।

অ্িানা নম্বে রথরক রেজলরফান কল িহণ কেরত ভু লরবননা এবং আিনাে জিজি’ে
কারে আিনাে সঠিক ঠিকানা, ইরেল অ্যারেস এবং রেজলরফান নম্বে, রয রকানও
রোবাইল নম্বে সহ, আরে তা জনজশ্চত করে জনন।
আিনাে রেফারেরলে এক সপ্তারহে েরযয যজি হাসিাতাল রথরক আিনারক
রযাগারযাগ না কো হয়, তাহরল অ্নুিহ করে আিনারক রয হাসিাতারল রেফাে কো
হরয়রে রসখারন রেজলরফান করুন।

হাসিাতাল
রেজলরফান নম্বে

এটি রকবলোত্র আিনাে অ্যািরয়ন্টরেরন্টে সেয়ই হরত িারে রয জবরশষজ্ঞ
জসদ্ধান্ত রনন রয আিনাে িেীক্ষা কো উজচত এবং এগুজলে কোে
বযবযা িরে কো হরব।
আিনাে অ্যািরয়ন্টরেন্ট যজি হাসিাতারল থারক, তাহরল আিজন রসখারন
থাকাকালীন রকানও িেীক্ষাে বযবযা কো রযরত িারে।
এ টি কেভলরফোন অযোপরয়ন্টরমন্ট কের
ী আশো ররত পোররন?

আপভন

আিনারক একটি তাজেখ এবং সেয় রিওয়া হরব যখন জবরশষজ্ঞ আিনারক
রেজলরফান কেরবন।
েরন োখরবন, এটি একটি আনুষ্ঠাজনক অ্যািরয়ন্টরেন্ট এবং আিনাে িনয
একটি সেয় বোদ্দ থাকরব তাই জবরশষরজ্ঞে সারথ কথা বলাে িনয আিজন
উিলব্ধ থাকরবন তা জনজশ্চত করুন।

অনলোইন অযোপরয়ন্টরমন্ট কের
পোররন?

আপভন

ী আশো

ররত

আপনোর ভি হোসপোতোরল অযোপরয়ন্টরমন্ট েোর
অসুস্থ হরয় পরডন তোহরল ী হরব?

এবং আপভন

আিনাে যজি আরগ রকানও অ্নলাইন অ্যািরয়ন্টরেন্ট না হরয় থারক, আিজন

আিনাে অ্যািরয়ন্টরেরন্টে আরগ জ্বে বা নতু ন ক্রোগত কাজশ সহ যজি

আিনাে হাসিাতারলে ওরয়বসাইরে গাইরডন্স এবং তথয িারবন। ওরয়বসাইরেে

আিনাে রকাজভড -19 এে রকানও লক্ষণ জবকজশত হয়, বা যজি

রহাে রিরি অ্যারেন্ড এজনরহায়যাে অ্থবা জভজডও কন্সালরেশন বা জিজনকগুজল

িজেবারেে রকানও সিসয অ্সুয হওয়াে কােরণ আিনারক জনরিরক

রিখাে রচষ্টা করুন।

রসল্ফ-আইরসারলে কেরত হয়, তাহরল অ্নুিহ করে

আিনারক একটি তাজেখ এবং সেয় রিওয়া থাকরব। অ্যািরয়ন্টরেরন্টে জিন

হাসিাতারল রযাগারযাগ করুন,তারিে িানারনাে িনয।

আিনারক হাসিাতারলে ওরয়বসাইরে অ্নলাইরন রযরত হরব বা আিনাে

প্রেরম তোরির সোরে

অ্যািরয়ন্টরেরন্টে জনশ্চয়তাে িনয আিনারক প্রিত্ত জলঙ্কটিরত প্ররবশ কোরত হরব।

অযোপরয়ন্টরমরন্ট োরবন নো।

আিজন রকাথায় বসরত চান, আিজন কজিউোে, লযািেি, েযাবরলে না
স্মােেরফান বযবহাে কেরত চান রসো ঠিক কেরত এবং রসগুজল রয

আিনাে সুেক্ষা এবং এনএইচএস কেীরিে সুেক্ষা অ্িাজযকাে।

ঠিকভারব কাি কেরে তা জনজশ্চত কেরত িযোপ্ত সেয় জনরয় প্রস্তুজত জনন।
আিনাে অ্যািরয়ন্টরেরন্টে িনয আিনাে ভাল একটি অ্নলাইন সংরযাগ থাকরব
জকনা তা জনজশ্চত কেরত অ্যারেন্ড এজনরহায়যাে আিনারক জবজভন্ন রচরকে
োযযরে গাইড কেরব।

েো নো বরল হোসপোতোরল বো আপনোর

আিজন যজি আিনাে অ্যািরয়ন্টরেন্ট বাজতল করেন তাহরল জক হরব?
আিনাে জিজি েরন করেন রয আিনাে লক্ষণগুজলে যত তাডাতাজড
সম্ভব তিন্ত কো িেকাে, তাই এই অ্যািরয়ন্টরেন্টটি কোে সেয়
জনযোেরন আিনাে রেজিরবল হওয়া গুরুত্বিুনে।

আিজন একটি ভাচুে য়াল ওরয়টিং রুরে প্ররবশ কেরবন এবং জবরশষজ্ঞ আিনাে

আিনাে রিওয়া প্রথে অ্যািরয়ন্টরেন্টটিরত অ্ংশ রনওয়াে িনয আিনাে

সারথ রযাগ রিরবন।

যথাসাযয রচষ্টা কো উজচত।

েরন োখরবন, এটি একটি আনুষ্ঠাজনক অ্যািরয়ন্টরেন্ট, এবং আিনাে িনয একটি
সেয় বোদ্দ থাকরব তাই জবরশষরজ্ঞে সারথ কথা বলাে িনয আিজন উিলব্ধ

রস আিনাে অ্যািরয়ন্টরেন্টটি রেজলরফারনই রহাক, অ্নলাইরন রহাক বা

থাকরবন তা জনজশ্চত করুন।

হাসিাতারলে সারথ আরগই রযাগারযাগ করুন যারত আিনাে িনয

হাসিাতারল, আিজন যজি এটিরত উিজযত না হরত িারেন তাহরল
জবকল্প বযবযা কো রযরত িারে এবং এই সেরয়ে স্লেটি অ্নয কাউরক
রিওয়া রযরত িারে।

আিনাে অ্যািরয়ন্টরেরন্টে িনয যজি আিনারক হাসিাতারল রযরত হয় তাহরল
আিজন কী আশা কেরত িারেন?
আিনাে অ্যািরয়ন্টরেন্ট আিনাে রেন হাসিাতারল বা রকানও যানীয়

আিনাে যজি হাসিাতারল রযরত সাহারযযে প্ররয়ািন হয় তাহরল জক হরব?
আিজন যজি জনরিে িজেবহণ চালনা বা বযবযা কেরত না িারেন, বা
গণিজেবহন সীোবদ্ধ হয়, আিজন রোগী অ্যাম্বুরলন্স িজেবহন িজেরষবাটি
বযবহাে কেরত সক্ষে হরত িারেন।

রবসেকােী হাসিাতারল থাকরত িারে।

যজি এটিে বযবযা কোে প্ররয়ািন হয় তাহরল যত তাডাতাজড সম্ভব

এো রবাঝা যায় রয আিজন এেন রকানও হাসিাতারল যাওয়াে জবষরয় উজেগ্ন
হরবন রযখারন রকাজভড -19 রোগীরিে জচজকৎসা কো হরে।
অনুগ্রহ রর আশ্বোস রোখুন ক আপনোর ভনরোপত্তো এবং ক
মীরির
সোরে আপভন সংর োগ ররবন তোরির সুরক্ষো অগ্রোভি োর পোরব।
হোসপোতোরলর অঞ্চলগুভল পৃে রোখো হরয়রে এবং ত্ন সহ োরর
আপনোর সুরক্ষোর েো মোেোয় কররখ পভরচোভলত রো হয়।

আিনাে জিজি প্রযাজিরস জেরসিশজনরস্টে সারথ কথা কথা বলুন।

আভম ভ

আমোর সরে

োউর

ভনরয় ক রত পোভর?

অ্রিক্ষাে ঝুুঁ জকে তু লনায় আিনাে জিজি আিনাে হাসিাতারল যাওয়াে

আিজন অ্নয কাউরক আিনাে সারথ জনরয় রযরত িারেন জকনা তা

ঝুুঁ জকগুজল জবরবচনা করেরেন। জবলরম্বে ফরল আিনাে স্বারযযে রয রকানও

িানরত অ্নুিহ করে হাসিাতারলে সারথ রযাগারযাগ করুন।

অ্জতজেক্ত ঝুুঁ জক কোরত আিনাে অ্যািরয়ন্টরেন্টটিরত উিজযত হওয়া গুরুত্বিূণ।ে

যজি আিজন িারেন, তাহরল সাযােণত তারিে বাইরে অ্রিক্ষা কেরত বলা
হরত িারে।

অযোপরয়ন্টরমরন্টর জনয আপনোর

ীিোরব প্রস্তুভত কনওয়ো উভচত?

আিনাে অ্যািরয়ন্টরেরন্টে সেয় আিজন রয প্রশ্নগুজল জিজ্ঞাসা কেরত চান রসগুজল আরগই জলরখ োখরল আিনাে সুজবযা হরত িারে এবং রসগুজলে উরেখ কোে িনয
আিনাে সারথ োখুন।
জবরশষজ্ঞ আিনারক প্রচু ে তথয রিরবন, কলে এবং কাগি জনরয় রসগুজল জলরখ রনওয়াে িনয প্রস্তুত থাকরবন। আিনাে যজি সেস্ত জকেু জলখরত অ্সুজবযা হরব,
জবরশষত এটি রেজলরফান বা অ্নলাইন অ্যািরয়ন্টরেন্ট হরল, আিনাে িজেবারেে কাউরক আিনাে িনয এগুজল জলরখ রনওয়াে িনয সারথ োখুন।
আিনাে অ্যািরয়ন্টরেন্ট যজি হাসিাতারল থারক, েরন োখরবন রয আিনারক সাহারযযে িনয অ্নয একিনরক আিজন সরে জনরত িারেন এবং আিনাে
অ্যািরয়ন্টরেরন্টে জনজশ্চতকেণ িত্রটি আিনাে সারথ জনরত ভু লরবন না।

