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COVID-19 “দীর্ঘ-মেয়াদী (লং-হল)” 
এবং শ্রমেকদদর ক্ষমিপরূণ

কাদের সাদে সম্পমক্ঘ ি COVID-19 মেদক চলোন েটিলিায় ভুগদেন?
লং হদলর েন্য শ্রমেকদদর ক্ষমিপরূণ আপনার সাদে আদে।
COVID-19 এর কারণে আপনার চলমান (অথবা “দীর্ঘ-মময়াদী (লং-হল)”) চচচকৎসা সংক্ান্ত সমস্া থাকণল এবং আপচন যচদ মণন 
কণরন ময কম্ঘণষেণরে আপচন একজন সংক্চমণের কারণে আক্ান্ত হণয়ণেন োহণল আপচন শ্রচমকণদর ষেচেপূরে ইন্সুণরণন্র মাধ্ণম চবনামণূল্ 
আেীবন মচমকৎসা পমরদেবার জন্ও মযাগ্ হণে পাণরন। NYS শ্রচমকণদর ষেচেপূরে মবার্ঘ -অনসুণমাচদে প্রদানকারীর কাে মথণক 
আপনার কাজ-সম্পচক্ঘ ে COVID-19 মরাগ চনে্ঘণয়র জন্ আপচন ময চচচকৎসাই গ্রহে কণরন ো আপনার জন্ আজীবন মকাণনা খরচ োড়াই 
পাওয়া যাণব। এোড়া আপনার অসসুস্থোর কারণে যচদ আপচন কাজ করণে চবফল হন, োহণল আপচন হারাণনা মজসুচর পসুনরুদ্াণরর জন্ মযাগ্ 
হণে পাণরন।

আপনার কাদে মকাদনা একটি না োকদল আপমন মবদ্যোন দামব অেবা দামিদলর োধ্যদে আপনার 

সমুবধাগুমল মনন
আপনার যচদ ইণোমণধ্ই COVID-19 এর একটি প্রচেচঠিে শ্রচমকণদর ষেচেপূরে দাচব থাণক, োহণল মযণকাণনা চলমান চচচকৎসা পচরণেবা যা সরাসচর বা 
ফলস্বরূপ COVID-19 এর সাণথ সম্পচক্ঘ ে মসই দাচবর মণধ্ই থাণক। উদাহরেস্বরূপ, প্রচেচঠিে COVID-19 দাচবসহ মকাণনা একজণনর COVID-19 এর 
ফণল চকরচন বা ফসু সফসু স সংচলিষ্ট সমস্ার জন্ চলমান চচচকৎসার প্রণয়াজন হণে পাণর বা উণবেগ এবং চবেণ্নোর মণো সংচলিষ্ট পচরচস্থচে তেচর হণে পাণর। 
আপনার প্রচেচঠিে মকাণনা দাচব না থাকণল অসসুস্থোর দসুই বেণরর মণধ্ আপনাণক একটি দাচব দাচখল করণে হণব।

একটি দামব দামিল করদি:
1. �আপনার চনণয়াগকে্ঘ াণক চলচখেভাণব যে দ্রুে সম্ভব বলসুন ময আপচন অসসুস্থ (বা অসসুস্থ চেণলন)।
2. �অনলাইণন কে্ঘচারী দামব (ফরে C-3) পূরে করুন http://wcb.ny.gov/covid-19 ঠিকানায়। এোড়াও আপচন ওণয়বসাইট মথণক একটি কাগণজর 

ফরম রাউনণলার কণর পূরে করণে পাণরন এবং ফরণমর ঠিকানা অনসুসাণর NYS শ্রচমকণদর ষেচেপূরে মবার্ঘ  (মবার্ঘ ) এ পাঠাণে পাণরন।
3. �আপচন সময় মপণলই শ্রচমকণদর ষেচেপূরে পাওয়া মরাগীণদর চচচকৎসার জন্ অনসুণমাচদে একজন স্বাস্থ্ পচরণেবা প্রদানকারীণক মদখান। আপচন 

এখন চভচরও বা মটচলণফাণনর মাধ্ণমও মসটা করণে পাণরন। আপচন http://wcb.ny.gov/covid-19 ঠিকানায় মবার্ঘ  অনসুণমাচদে স্বাস্থ্ পচরণেবা 
প্রদানকারীর অনসুসন্ান করণে পাণরন। 

4. �আপনার চযচন চচচকৎসা কণরন মসই শ্রচমক ষেচেপূরে স্বাস্থ্ণসবা প্রদানকারীণক বলসুন ময আপনার চবশ্াস আপচন কম্ঘণষেণরের একজন সংক্চমণের চনকট 
মথণক COVID-19 এ আক্ান্ত হণয়ণেন। আপনার স্বাস্থ্ পচরণেবা প্রদানকারী সম্মে হণল, প্রদানকারী চবমাকারী এবং মবাণর্ঘ র কাণে একটি মমচরণকল 
চরণপাট্ঘ  পাঠাণবন। যচদ মমচরণকল চরণপাণট্ঘ  আপনার পচজটিভ COVID-19 পরীষোর ফলাফল অন্তভসু্ঘ ক্ত থাণক, োহণল মসটাই সবণচণয় ভাণলা হয় চকন্তু 
PCR পরীষোর মাধ্ণম বা পরীষোর মলূ্ায়ণনর মাধ্ণম মরাগচনে্ঘয় মদখাণনা একটি মমচরণকল চরণপাট্ঘ ও ব্বহার করা মযণে পাণর।

অন্তভু্ঘ ক্ত করার েদিা িে্য
শ্রচমকণদর মবচিরভাগই COVID-19 এর সংস্পণি্ঘ আসার সঠিক মসুহূে্ঘ  বা পদ্চে চনণদ্ঘি করণে পাণর না চকন্তু আপচন যচদ এমন পচরণবণি কাজ কণরন 
মযখাণন COVID-19 এর সংস্পি্ঘ রণয়ণে বা চবদ্মান চেল (মযমন- হাসপাোল, পচরবহন, মসুচদ মদাকান বা অন্ মকাথাও) োহণল মসটি আপচন মদখাণে 
পাণরন। আপচন মকাথায় কাজ কণরন, আপচন কেটা সময় ধণর কাজ কণরন এবং আপনার কাণজর দাচয়ত্ব সম্পণক্ঘ  চবিদ চববরে অন্তভসু্ঘ ক্ত করুন, চবণিে 
কণর জনসাধারণের সংস্পণি্ঘ আসার সাণথ সম্পপৃক্ত চবেয়গুচল। 

সকল দাচব গ্রহে করা না হণলও, দাচব দাচখল করার মষেণরে মকাণনা ষেচে বা ঝসুঁ চক মনই, যচদ মসটি প্রে্াখ্ান করা হয় োরপরও।

সহায়িা পাওয়া যায়
COVID-19 এর জন্ দাচব দাচখল সম্পণক্ঘ  আণরা েথ্ http://wcb.ny.gov/covid-19 ঠিকানায় পাওয়া যায়। আপনার মকাণনা সমস্া বা বাড়চে মকাণনা 
েণথ্র প্রণয়াজন হণল NYS শ্রচমকণদর ষেচেপূরে মবাণর্ঘ  (877) 632-4996 নম্বণর কল করণে পাণরন। দাচবর প্রচক্য়া সম্পণক্ঘ  েথ্ মপণে প্রচেণরাধ বা 
বাধার সম্মসুখীন হণল অথবা দাচব দাণয়র করণে চনরুৎসাচহে হণল অনসুগ্রহ কণর আমাণদর জানান। আমরা আপনাণক সহায়ো করণবা। এোড়াও আপচন 
AdvInjWkr@wcb.ny.gov ঠিকানায় চলখণে পাণরন। 

চনউইয়ক্ঘ �মটেট�ওয়াক্ঘ ারস�ষেচেপূরে�ষেচেপূরে�মবাণর্ঘ র (New York State Workers’ Compensation Board) সসুচবধাগুচল যথাযথ চবেরে চনচচিে কণর এবং আইন মমণন চলার মাধ্ণম 
কমমীণদর এবং চনণয়াগকারীণদর অচধকার রষো কণর।ওয়াক্ঘ াস কণম্পণন্িন মবার্ঘ  সম্পণক্ঘ  আণরা জানণে wcb.ny.gov মদখসুন।

WCB মনাটিমফদকশদনর েন্য: wcb.ny.gov/Notify ঠিকানায় সাইন আপ করুন
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