10.Covid-19
১০। ক োভিড-১৯
Per tutelare i cittadini che entrano in contatto con SARS-CoV-2 la ASL mette a disposizione un servizio
di contact tracing che fornisce le informazioni necessarie ai soggetti interessati: un operatore sanitario
telefona al paziente per informarsi sul suo stato di salute, per spiegare i comportamenti da avere e le
regole da seguire. Se un cittadino ha invece necessità di una visita medica per un’infezione o un
sospetto di infezione da SARS-CoV-2, e non può quindi uscire dalla propria abitazione, può beneficiare
del servizio USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), un team di operatori sanitari dedicati al
COVID-19.
সোসস- ক োভিড-২ এর সংস্পর্শস আসো নোগভর র্ের সুরক্ষোর জনয, ASL এ টি পভরভিভি অনুসরণ পভরর্েবো ভের্ে
থোর্ , যো আগ্রহী বযোভির্েরর্ প্রর্েোজনীে িথয সরবরোহ র্র: এ জন স্বোস্থ্য র্মী করোগীর্ িোর স্বোর্স্থ্যর
অবস্থ্ো সম্পর্ স ভজজ্ঞোসো রোর জনয, িলোর্েরো সম্পর্ স বুভির্ে বলো এবং ভনের্মগুভল অনুসরণ রোর জনয ল
র্রন। যভে ক োনও নোগভরর্ র ক োন সংক্রর্মণ বো পভরবর্িস ক োনও সংক্রর্মণ বো সোসস ক োভিড-২ সংক্রর্মণ
হর্ের্ে বর্ল সর্ের্হর োরর্ণ ডোিোভর পরীক্ষোর প্রর্েোজন হে এবং কস োরর্ণ ভিভন িোর বোভ়ির্থর্ কবর হর্ি
নো পোর্রন, ির্ব ভিভন USCA পভরর্েবো(ভবর্শে ধোরোবোভহ
সহোেিো ইউভনট)যো ক োভিড-১৯ এর জনয
ভনর্বভেি স্বোস্থ্য র্মীর্ের ভবর্শে এ টি েল কথর্ উপ ৃ ি হর্ি পোর্রন,
In caso di sintomi simil influenzali (tosse, mal di gola, febbre, raffreddore) è indicato rivolgersi al
proprio medico di riferimento (MMG/PdF, continuità assistenziale o medico dell’ambulatorio STP) che
provvederà alla presa in carico e all’attivazione del percorso più appropriato.
ইনফ্লুর্েঞ্জোর র্মর্িো লক্ষণগুভলর কক্ষর্ে( োভশ, গলো বযথো, জ্বর, সভেস )আপনোর বযভিগি ডোিোর্রর সোর্থ কযোগোর্যোগ
রোর পরোর্মশস কেওেো হে (সোহোর্যযর ধোরোবোভহ িোর জনয MMG/PdF, বো STP ডোিোর)ভযভন েোভেত্ব কনর্বন
এবং সবর্ির্ে যথোযথ রুট সভক্রে রর্বন।
Vaccinazioni anti-Sars Cov-2/COVID-19
অ্যান্টি-সাসস ক ান্টিড-২ /ক ান্টিড -১৯
Anche in assenza di iscrizione al SSN, è possibile accedere alla vaccinazione anti-Sars Cov2, rivolgendosi
al proprio medico di riferimento (MMG/PdF, continuità assistenziale o medico dell’ambulatorio STP)
per informazioni sul percorso da seguire.
জোিীে স্বোস্থ্য পভরর্েবো SSN এ ভনবন্ধন নো থো র্লও অযোভি-সোসস ক োভিড-২ এর িযোভিন গ্রহণ রো সম্ভব । আপনোর
অনুসরণ

রোর জনয যথোথস

র্মসসূিীর বযোপোর্র িথয জোনোর জনয বযভিগি ডোিোর্রর(সোহোর্যযর ধোরোবোভহ িোর

জনয MMG/PdF, বো STP ডোিোর) োর্ে যোন ।

GREEN PASS
গ্রীনপাস
Come faccio ad avere il Green Pass se mi sono vaccinato fuori dall’Italia?
কযর্হিু আভর্ম ইিোভলর বোইর্র িযোভিন গ্রহণ র্রভে, কসর্ক্ষর্ে আভর্ম ভ িোর্ব গ্রীনপোস কপর্ি পোভর ?
Consultare il link:
এই ভলর্ে কেখুন :
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/mappa-del-sito/altro/1422-info-covid-19/vaccino-covid19/28019-certificazione-verde-covid-19-green-pass

Bisogna recarsi nelle sedi sotto indicate. È sufficiente portare con sé la documentazione delle
vaccinazioni effettuate.
নীর্ি ভনর্েস ভশি অভেসগুর্লোর্ি কযর্ি হর্ব। sআপনোর িযোভিন গ্রহর্ণর ডকুর্র্মি সোর্থ ভনর্ে যোওেোই যর্থষ্ট ।
-

Presidio di Santa Rosa
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 8 alle 12:30
কসোর্মবোর, বুধবোর, বৃহস্পভিবোর এবং শুক্রবোর : স োল ৮ কথর্ েুপুর ১২:৩০ পযসন্ত

-

Casa della Salute Morgagni
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 8 alle 12:30
কসোর্মবোর, বুধবোর, বৃহস্পভিবোর এবং শুক্রবোর : স োল ৮ কথর্ েুপুর ১২:৩০ পযসন্ত

-

Presidio D’Annunzio
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 8 alle 12:30
কসোর্মবোর, বুধবোর, বৃহস্পভিবোর এবং শুক্রবোর : স োল ৮ কথর্

েুপুর ১২:৩০ পযসন্ত

অনযথোে 055-545454 নোম্বোর্র কেোন ভের্ে URP এর সোর্থ থো বলর্ি পোর্রন।

