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COVID-19 পরীক্ষা ক্লিক্িক সম্পক্ককি ত তথ্য

সমষাজের পরকিষাপ্ত সংখ্যক  মষািুষ COVID-19-র 
পরীক্ষা করষাজছেি িষা। 

সমষাজের মজ্্য COVID-19 এর ক্িস্ষার ররষাজ্ 
সহষায়তষা করজত এই সংক্রমজির উপসরকি আজে 
এমি প্রজত্যজকর পরীক্ষা করষা দরকষার।

আমষার ক্ক পরীক্ষা করষা উক্িত?
• আপনার যদি ক�ানও লক্ষণ থাক� তাহকল আপনার পরীক্ষা �রা উদিত। 

লক্ষণগুকলার মক্যে রক়েকে জ্বর, �াদি, গলা বযেথা/িুল�াদন, শ্াস�ষ্ট, স্াি 
বা গন্ধ হারাকনা।

• এমনদ� আপদন মাস্ক পকর থাক�ন এবং অকনক�র সাকথ কমলাকমিা �করন 
না, এর পকরও সংক্রমকনর লক্ষণগুকলা থা�কল আপনার পরীক্ষা �রা 
উদিত। 

• আপদন যদি উকবেগপূণ্ণ  ক�ান এলা�া়ে দগক়ে থাক�ন, তকব এই 
ওক়েবসাইকের পরামি্ণ অনুসরণ �রুন:    
https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-
updates#self-isolate-and-get-tested-immediately-if-youve-
been-to-these-locations

পরীক্ষা করষা ক্ক ক্িরষাপদ?
• পরীক্ষার দলিদন�গুকলা পদরষ্ার এবং দনরাপি। ফকল পরীক্ষা �রা 

দনরাপি।

পরীক্ষা করষাজিষার েি্য আমষাজক ক্ক রকষাি ক্ি ক্দজত 
হজি? পরীক্ষা করষাজিষার েি্য আমষার ক্ক রমক্িজকয়ষার 
কষাজিকি র দরকষার?
• সর�ারী দলিদনক� দবনামূকলযে পরীক্ষা �রা হ়ে। আপনার ক�ানও 

কমদিক�়োর �াকি্ণ র ির�ার কনই।

আক্ম রকষাথষায় পরীক্ষা করষাজত পষাক্র?
• অকন�গুকলা পরীক্ষার দলিদন� রক়েকে। এই ওক়েবসাইেটিকত NSW-এর 

পরীক্ষা দলিদন�গুকলা কিখা যাকব:  https://www.health.nsw.gov.au/
Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx

• আপদন কযক�াকনা এ�টি সর�ারী দলিদনক� অনা়োকস িকল যান। এর জনযে 
আপনার অযোপক়েন্টকমন্ট �রার ির�ার কনই।

• দ�েু দলিদনক� আপদন দিতকর কহঁকে কযকত পাকরন। অনযোনযে দলিদন�গুকলাকত 
গাদিকত বকস কথক� �রকত হ়ে।

• কিািাষীর বযেবস্া আকে। আপনার কপৌঁোকনার পর, দলিদন� কেদলকফান 
কিািাষীর বযেবস্া �রকত পাকর।

• আপদন আপনার দজদপক�ও (স্ানী়ে িাক্ার) পরীক্ষার দবষক়ে দজজ্াসা 
�রকত পাকরন। দজদপরা পরীক্ষার বযেবস্া �রকত পাকরন।

ক্িশুরষা ক্ক পরীক্ষা করষাজত পষারজি?
• হঁযো, দিশুরা পরীক্ষা �রাকত পারকব।

• দ�েু দলিদন� খুব �ম ব়েসী দিশুকির পরীক্ষা নাও �রকত পাকর। ব়েসসীমা 
জানার জনযে  আপদন দলিদনক� কফান �রকত পাকরন বা NSW স্াস্যে 
দবিাকগর ওক়েবসাইেটি কিখকত পাকরন:   
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/
clinics.aspx

পরীক্ষা করজত ক্ক দীরকি সময় লষাজর?
• পরীক্ষা খুব দ্রুত �রা হ়ে। 

• দলিদন� বযেস্ত থা�কল আপনার পরীক্ষা �রার জনযে আপনার অকপক্ষা 
�রকত হকত পাকর

আক্ম কীভষাজি আমষার িলষািল পষাি?
• কবদিরিাগ পরীক্ষার ফলাফল কেক্সে কমকসজ এর মা্যেকম করেরণ �রা 

হ়ে অথবা দলিদনক�র কিও়ো নম্বরটিকত আপদন কফান �রকত পাকরন। 
কবদিরিাগ ফলাফল ২৪ ঘণ্ার কথক�ও �ম সমক়ে পাও়ো যা়ে।  

• যদি আপনার পরীক্ষার ফলাফল পদজটিি হ়ে, তকব স্াস্যে দবিাগ 
আপনাক� কফান �রকব। 

আমষার পরীক্ষা হওয়ষার পজর কী হজি?
• ফলাফল না পাও়ো পয্ণন্ত আপনাক� অবিযেই আলািা (বা কসলফ্-

আইকসাকলে)  থা�কত হকব। এর অথ্ণ আপনাক� বাদিকত থা�কত হকব এবং 
অনযোনযে কলা�কির �াে কথক� িকূর থা�কত হকব।

আমষার COVID-19 হজল কী হজি?
• আমরা আপনাক� কফান �রকবা, আরও রেশ্ন দজজ্াসা �রকবা এবং 

আপনাক� �ী �রকত হকব তা বলকবা।

• আপনাক� ১৪ দিন বাদিকত থা�কত হকব এবং অনযোনযে কলা�কির �াে 
কথক� িকূর থা�কত হকব।

• কবদিরিাগ কলাক�র হাসপাতাকল বা ক�া়োকরদন্টন কহাকেকল যাও়োর 
ির�ার কনই।

• স্াস্যে বযেবস্া আপনাক� সহা়েতা �রকব। আপনার যদি হাসপাতাকল 
দিদ�ৎসার রেক়োজন হ়ে, তকব আপনার ক�ানও খরি হকব না

সষাউথ ইষ্ষারকি ক্সিিীজত পরীক্ষার ক্লিক্িকগুজলষা রকষাথষায়?
• এই ওক়েবসাইেটিকত সাউথ ইষ্টাণ্ণ দসিনীর পরীক্ষা দলিদন�গুকলা কিখা যাকব: 

https://www.seslhd.health.nsw.gov.au/covid-19-clinics

• হার্্ণদিল দলিদন� রেদতবন্ধী এবং অনযোনযে দবকিষ রেক়োজন আকে এমন 
কলা�কির পরীক্ষা �রকত পাকর।

• পঁাি বের বা তার কবদি ব়েকসর দিশুকির জনযে হার্্ণদিল দলিদনক� পরীক্ষার 
বযেবস্া রক়েকে। বাচ্া, কোে দিশুকির এবং দরে-স্ককু ল ব়েকসর দিশুকির কসন্ট 
জজ্ণ হাসপাতাকল পরীক্ষা �রা কযকত পাকর।

• গািীকত বকস কথক� হার্্ণদিল দলিদনক� যদি আপনার পরীক্ষা �রার 
রেক়োজন হ়ে তকব আপনাক� রেথকমই দলিদনক� কফান �কর তা বলকত 
হকব। আপদন এ�জন কিািাষীর মা্যেকম  হার্্ণদিল দলিদনক� কফান �রকত 
পাকরন।  

• অনুবাি এবং কিািাষী পদরকষবা 131 450 -এ কফান �রুন এবং আপনার 
িাষা়ে এ�জন কিািাষীর জনযে বলুন। কিািাষীক� বলুন কয আপদন 
হার্্ণদিল দলিদনক� কফান �রকত িান। হার্্ণদিল দলিদনক�র কফান নম্বর হল 
9113 2150।

• হার্্ণদিল দলিদনক�র ঠি�ানা  34 Woniora Rd, Hurstville । তারা 
কসামবার কথক� শুক্রবার, স�াল ৯.০০ ো কথক� দব�াল ৪.০০ ো পয্ণন্ত 
কখালা থাক�।
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Information about COVID-19 
testing clinics

Not enough people in the community are 
getting tested for COVID-19.

Everyone with symptoms needs to get 
tested to help stop the community spread 
of COVID-19.

Should I get tested?
• If you have any symptoms you should get tested. Symptoms 

include fever, cough, sore/ scratchy throat, shortness of 
breath, loss of taste or smell.

• Even if you wear a mask and don’t see many people, you 
should still get tested if you have symptoms.

• If you have been to an area of concern, follow the advice on 
this website:  
https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-
updates#self-isolate-and-get-tested-immediately-if-youve-
been-to-these-locations

Is it safe to get tested?
• The testing clinics are clean and safe. It is safe to get tested.

Do I have to pay to get tested? Do I need a 
Medicare card to get tested?
• In a public clinic, it is free to get tested. You don’t need a 

Medicare card.

Where can I get tested?
• There are many testing clinics. This website shows the 

testing clinics in NSW:  
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/
clinics.aspx

• You can just turn up at a public clinic. You don’t need to 
make an appointment.

• Some clinics you can walk into. Other clinics are drive-
through clinics.

• Interpreters are available. The clinic can arrange a telephone 
interpreter when you arrive.

• You can also ask your GP (local doctor) about testing. GPs 
can arrange testing.

Can children get tested?
• Yes, children can get tested.

• Some clinics may not test very young children. You can call 
the clinic or check the NSW Health website for age limits:  
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/
clinics.aspx

Does it take long to get tested?
• The test is very quick.

• If the clinic is busy you might need to wait to be tested

How will I get my results?
• Most test results are sent by text message or you can call the 

number provided by the clinic. Most results are available in 
less than 24 hours.

• If your test is positive, the health service will call you. 

What happens after I get tested?
• You need to self-isolate until your get your results. This 

means you need to stay at home, away from other people.

What happens if I have COVID-19?
• We will call you, ask you more questions, and tell you what 

to do.

• You will need to stay home for 14 days, away from other 
people.

• Most people don’t need to go to hospital or a quarantine 
hotel.

• The health system will support you. If you need treatment in 
hospital there will no cost to you.

Where are the testing clinics in South Eastern 
Sydney?
• This website shows the testing clinics in South Eastern 

Sydney:  
https://www.seslhd.health.nsw.gov.au/covid-19-clinics

• Hurstville Clinic can test people with disabilities and other 
special needs.

• Testing available at the Hurstville Clinic for children five 
years and older. Babies, toddlers and pre-school age 
children can be tested at St George Hospital.

• If you need to get tested in your car at the Hurstville Clinic 
then you need to call them first. You can call the Hurstville 
Clinic through an interpreter.

• Call the Translating & Interpreting Service on 131 450 and 
ask for an interpreter in your language. Tell the interpreter 
that you want to call the Hurstville Clinic. The Hurstville 
Clinic phone number is 9113 2150.

• The Hurstville Clinic is at 34 Woniora Rd, Hurstville. They are 
open Monday to Friday, 9.00am to 4.00pm.
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