


 

 

 

 

 

  

1. Why am I being admitted? 

১।  আমােক Zকন হাসপাতােল ভিত ̂করা হে_? 

We suspect you have COVID-19, which can cause 
lung infection, or pneumonia. The most common 
symptoms are fever, tiredness and dry cough. 
Some patients also have runny nose, sore throat or 
diarrhoea. These symptoms are usually mild and 
begin gradually. Some people become infected but 
remain asymptomatic.  
 
আমােদর মেন হয় আপনার কিভড-১৯ হেয়েছ। এই 
অসুখ ;থেক ফুসফুেসর অসুখ, িনউমিনয়া হেত পাের। 
এই অসুেখর িকছA  লCণ হল Eর, FািG, Hকেনা কািশ। 
িকছA  মানুেষর সিদK , গলা বNথা, ;পেটর অসুখ ও হেত 
পাের। িকQ এই লCণ Rিল ;বশীর ভাগ সমেয় হাTা হয় 
এবং ধীের ধীের হয়। িকছA  ;লােকর কিভড-১৯ অসুখ হয় 
িকQ তােদর িকছA ই লCণ ধরা পেড় না।  

 

2. How is the virus transmitted and why do I 
need to be isolated in this room? 

২। এই ভাইরাস টা িক কের ছড়ায় এবং আমােক 
Zকন আলাদা ঘের থাকেত হেব? 

This virus can spread from person to person 
through small droplets from the nose or mouth 
when a person with COVID-19 speaks, coughs or 
sneezes. You are admitted to an Isolation Room to 
minimize potential transmission to others.  

যিদ কাZর কিভড-১৯ হয়, তাহেল তার কথার সে[, 
হািঁচর সে[, কািশর সে[, মুখ ;থেক আর নাক ;থেক 
;ছাট ;ছাট জল কণা হাওয়ােয় ছড়ায়। আপনােক আলাদা 
ঘের রাখেল এই অসুখ অনNেদর মেধN ছড়ােত  পারেব 
না।  

 

3. What is the cause of COVID-19? 

৩। কিভড-১৯ হবার কারণ িক?  

The cause of COVID-19 is a virus, called SARS-
CoV-2. 

কিভড-১৯ একটা ভাইরােসর জেনN হয়। ;সই ভাইরােসর 
নাম SARS-CoV-2। 

 

4. How is COVID-19 diagnosed? 

৪। কিভড-১৯ িক কের ধরা পেড়?  

Respiratory samples from patients who are suspected 
of having this pneumonia (either a swab from 
patient’s nose and throat, or a phlegm sample) will be 
taken and sent to the lab to confirm the diagnosis.  

যােদর  িনউমিনয়া হয়, তােদর হয় নাক ;থেক, অথবা গলা 
;থেক,  অথবা সদi ;থেক নমুনা িনেয় পরীCা কের ;দখা 
হয় অসুখ হেয়েছ িকনা। 

 

5. What kind of investigations will I need?  

৫। আমার িক িক পরীiা করার দরকার?  

Investigations e.g. blood tests, chest radiographs (X-
rays) may be required depending on your clinical 
condition and progress. 

আপনার শরীেরর অবkNা এবং lেয়াজন মত অনNানN 
পরীCা , ;যমন রm পরীCা, এnের করার lেয়াজন হেত 
পাের। 

 

6. Is there any treatment for COVID-19? 

৬। কিভড-১৯ এর িক Zকান িচিকৎসা আেছ?  

Most patients will have mild symptoms, and do not 
need specific treatment. If you have symptoms like 
cough, fever, runny nose or sore throat, we will give 
you medications to help with those symptoms.  

If you develop more severe symptoms like shortness 
of breath, please inform the nurse or doctor 
immediately.  

;বশীর ভাগ ;লােকর অতNG হাTা লCণ হয় এবং তােদর 
;কান িবেশষ িচিকৎসার দরকার হয় না।  

আপনার যিদ কািশ, Eর, সদi বা গলা বNথা হয়, তেব আমরা 
আপনােক তার জেনN ওষুধ ;দব।  

যিদ আপনার আরও ;বশী তীq লCণ ;যমন rাস কs ;দখা 
;দয়, দয়া কের সে[ সে[ নাস K বা ডাmার ;ক খবর ;দেবন।   

 



  7. Will I die from COVID-19? 
৭। আিম িক  কিভড-১৯ এর Zথেক মের Zযেত 
পাির? 

It is normal to worry about how COVID-19 might 
affect you or your loved ones. In 80% of cases, 
infections from COVID-19 are usually mild and do 
not even need any treatment. There is a chance of 
becoming more ill, which happens more commonly 
in the elderly population or in those with significant 
pre-existing medical conditions. Only 5% of 
patients will require ICU care including breathing 
support or medications to support their blood 
pressure. 
আপনার এই বNাপাের িচGা হওয়া টা uাভািবক । ৮০% 
সমেয় কিভড-১৯ অসুখ অতNG হাTা হয় এবং এর 
জেনN ;কান িচিকৎসার lেয়াজন হয় না। যারা বয়y 
অথবা  যােদর আরও অনN ;কান কzঠন অসুখ আেছ, 
তােদর ;বিশ অসুk হবার স|াবনা আেছ। মা} ৫% 
;লাকেদর িনrাস ;নবার জেনN ICU এ থাকার lেয়াজন 
হেত পাের অথবা রmচাপ zঠক রাখার জেনN ওষুধ 
lেয়াজন হেত পাের।  

8. How long will I be admitted? When can I be 
discharged? 

৮।  আমােক কত িদন হাসপাতােল থাকেত হেব? 
কেব ছাড়া পােবা? 

You will be discharged after your tests for COVID-
19 are no longer positive. This usually takes about 
2-3 weeks. You will need to have 2 tests negative 
(which are taken 24 hours apart) before you can be 
discharged.  

পরীCা কের যখন ;দখা যােব আপনার শরীের কিভড-
১৯ ভাইরাস আর ;নই (;নেগzটভ ফল), তখন আপনােক 
ছাড়া হেব। সাধারণত এটা হেত ২-৩ স�াহ লােগ। 
আপনার ২৪ ঘ�া ;ত পর পর দুেটা পরীCা্র ফল 
;নেগzটভ হেল তেবই আপনােক ছাড়া হেব। 

9. Will I need to stay here in this hospital for the 
entire time?  

৯। আমােক িক সারা সময়ই হাসপাতােল থাকেত 
হেব? 

No, if you are well and are just waiting for your 
tests to become negative, you will be transferred to 
a community isolation facility to rest and recover. 
At this facility, you will be tested, and once you 
have 2 tests negative, you will be discharged.  

না। আপিন যখন পরীCার ফল ;নেগzটভ হবার জেনN 
অেপCা করেবন, তখন আপনােক সা�দািয়ক 
পথৃকীকরণ kােন িব�াম ;নবার জেনN এবং সুk হেয় 
ওঠার জেনN রাখা হেব। ;সখােন আপনার ২৪ ঘ�া ;ত  

 

পর পর দুেটা পরীCা্র ফল ভাল  হেলই আপনােক ;ছেড় 
;দওয়া হেব।  
 
10. How much do I have to pay for my treatment? 
১০। আমােক এই িচিকৎসার জেন8 কত খরচ করেত 
হেব? 

As of Singapore Government’s announcement on 7 
March 2020, if you are a Singapore Citizen, Singapore 
resident OR a long term pass holder, your hospital bill 
will be covered by the Government. This does not 
apply if you have left Singapore after 27 March 2020 
and you are admitted as a suspected COVID-19 case 
within 14 days of returning. 
িস[াপুর সরকােরর ৭ মােচKর (২০২০) ;ঘাষণা অনুযায়ী 
আপিন যিদ িস[াপুেরর নাগিরক, অথবা অিধবাসী হন, 
অথবা আপনার দীঘ K ;ময়াদী পাস থােক, তাহেল আপনার 
হাসপাতােলর খরচ সরকার ;দেব। িকQ, আপিন যিদ ২৭ 
মাচK ২০২০ এর পের িস[াপুর ;ছেড় থােকন, এবং তার পের 
;ফরার ১৪ িদেনর মেধN আপিন হাসপাতােল ভিতK হন, 
তাহেল এই িনয়ম চলেব না। 

 

11. I am worried about missing so much work. Will 
my boss fire me? 
১১। আমার িচoা হে_ আিম এতিদন কাজ করিছ না। 
আমার চাকরী চেল যােব না Zতা?  

Your employer is legally mandated to allow your 
quarantine/treatment. Your employer is also legally 
bound to continue to pay your salaries even if you are 
not allowed to leave your dormitory (e.g. during the 
Circuit Breaker period). If your employer does not pay 
your salary within 7 days of the end of the salary 
period, he can be prosecuted by the Singapore 
Government. 
 
আইনত আপনার কম K িনেয়াগকতKা (যার কােছ আপিন 
কাজ কেরন, আপনার মিনব ) আপনার আলাদা থাকার 
এবং িচিকৎসার অনুমিত িদেত বাধN। আইন মেত, আপিন 
যত িদন ছাড়া না পােবন অথবা ডরেমz�র বাইের ;যেত না 
পারেবন (সার��ট ;qকার এর সময়) ততিদন আপনার 
মিনব আপনার মািহনা  িদেত বাধN। যিদ আপনার মিনব 
মািহনা ;দবার সমেয়র ৭ িদেনর মেধN আপনােক মািহনা না 
;দন, তেব িস[াপুর সরকার তােক আদালেত অিভযুm 
করেব।  

You can contact Healthserve (+65 3138 4443; call or 
Whatsapp) if you experience any difficulties with your 
employment situation. 
 
আপনার কাজ স�েকK িকছA  অসুিবধা হেল আপিন 
Healthserve (+65 3138 4443; কল অথবা  
Whatsapp) এ ;ফান করেত পােরন। 

 



  
FAQ for Transfer to Community Isolation Facility 
(CIF) 
সাyদািয়ক পৃথকীকরণ {ােন (CIF) {ানাoেরর 
ব8পাের িকছ;  দরকাির => ও উAর 

1. When will I be transferred? 
১। আমােক কেব িনেয় যাওয়া হেব? 

If you are well, you may be transferred within a few 
hours of your admission to CIF. This may also take up 
to a few days (depending on CIF availability). 
 
আপিন যিদ ভাল থােকন, আপিন ওই জায়গােয় (CIF) ভিতK 
হবার কেয়ক ঘ�ার মেধNই আপনােক িনেয় যাওয়া হেব। 
অবশN ;সখােন  জায়গা না থাকেল হয়ত দু এক িদন ;দির ও 
হেত পাের।  

 

2.How is monitoring done at the CIF?  
২। এই পৃথক থাকার জায়গােত িক ভােব আমােক 
মিনটর করা হেব? 

A quarantine agent (QOA) will be calling you 3 
times/day to check on (i) your temperature (ii) your 
symptoms -> please report any new or worsening 
symptoms to them, and they will be able to contact 
the hospital for further advice  
Please contact the CIF staff at any other time you are 
in discomfort and need medical assistance. 
 
কয়ােরিGন অিফসার (QOA) আপনােক িদেন ৩ বার 
;টিলেফান করেবন আপনার ;ট�ােরচার জানার জেনN, 
আপনার  শরীর ;কমন আেছ আর ;কান লCণ আেছ িকনা 
জানার জেনN  ->আপনার শরীের নতA ন িকছA  হেল িকংবা 
;কান লCণ খারােপর িদেক ;গেল তােদর বলেত হেব। তারা 
ই ডাmার ;ক খবর ;দেব।  

যিদ আপনার শরীের ;কান কs হয় তাহেল আপিন ;য ;কান 
সমেয় এই অিফসারেক ;যাগােযাগ করেত পােরন। 

 

3. What if I need Panadol or Over-The-Counter 
medications that were not prescribed upon my 
discharge? 
৩। আমার যিদ Panadol বা অন8 Zকান ওষুধ যা 
আমােক Zখেত Zদওয়া হয় িন তা িকনেত হয় তাহেল 
িক হেব? 

The CIF will be able to assist you with the purchase 
from an external retail pharmacy, however the 
purchase is paid for by yourself. 
 
 কয়ােরিGন ;স�ার বাইেরর ;দাকান ;থেক আপনােক 
িকনেত সাহাযN করেব িকQ আপনােক তার দাম িদেত হেব।  

 

Feeling lonely and stressed? 
আপনার িক অত8o একা লাগেছ অথবা িচিoত 
লাগেছ?  
Check out some of the resources below: 
নীেচ ;দওয়া িকছA  lেয়াজনীয় তথN আপনার হয়ত কােজ 
লাগেত পাের। ;সRেলা ;দেখ িনন।  
 
HealthServe Solidarity Wall: To read or post 
messages of support 
;হলথ সারভ সংহিত kানঃ আপিন যিদ সহায়তা মূলক 
িকছA  পড়েত বা িলখেত চানঃ 

 

HealthServe Virtual Counselling Clinic: 
Call/Whatsapp +65 3138 4443 to talk to a 
counsellor in your own language. 

;হলথ সারভ ভারচAয়াল কাউে�িলং িFিনকঃ আপনার 
িনেজর ভাষায় কাZর সে[ কথা বলার জেনN এই ন�ের 
কল অথবা Whatsapp কZনঃ  +65 3138 4443 
 

Videos about coping with stress during this 
time: 
দু�¢Gা ;থেক মুm হবার বNাপাের িকছA  িভিডওঃ  

 
Learn a new skill or do some activities: 
িকছA  নতA ন দCতা অথবা িকছA  কাজ ;শখার জেনNঃ  

 
 



 More resources can be found on our website: 

আরও অনNানN তথN আমােদর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব 

 

 

This material is prepared as part of the Project CLOVE (Call to 
Love) initiative, which is led by a group of NUHS doctors caring for 
COVID-19 patients.  
Adapted from National Centre for Infectious Diseases (NCID) and https:// 
sudesnaroychowdhury.wixsite.com/covid/ with permission. 


	COVID-19 Bengali Cover
	COVID-19 Bengali - with video

