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COVID-19 �� ��న ఎవ������� �ర� ఎక్స్�� జ్ అ�న అవ�ాశం ఉంట� ఏం �ేయ�� 

అ��్ట బర్ 24, 2022 మ�ర�ప్ల �ా�ాంశం 

• �ా��రణ ప్రజల ��సం �ా్వరంట�ౖన్ �ి�ార�స్ ��ల��ంచబ��ం��  

• ప��కష్క� సంబం��ం�న �ి�ార�స్ల� అప్�ేట్ �ేయబ��్డ � 

• జనసమ్మరద్ం ఉం�ే ���న్ �్ార ం��ల�్ల  �వ�ిం� ేల��� ప��ే���ాళ్ల  ��సం సమ���రం సవ��ంచబ��ం�� 

• COVID-19�� ఎక్స్�� జ్ �ావడం�� ఇప�ప్డ� అస్వస్థతక� గ����న�ాళ్ల  ��సం �ి�ార�స్ల� సవ��ంచబ��్డ � 

ఉ�� ��్ఘ తం 

�ర� COVID-19�� ఎక్స్�� జ్ అ�వ�ంట�, ల��� ఎక్స్�� జ్ అ�వ�ండవచ్చ� ���సుత్ ంట�, ఆ ��ౖరస్ � ఇంట�ల��, సమ�జంల�� ఇతర�లక� �ాయ్�ిత్  �ెందక�ం�� �ర� ���న్ చరయ్ల� 

�సు��వచు్చ. దయ��ే ి��గ�వ మ�రగ్దర్శ�ా�న్ అనుస��ంచం��. దయ�ే�ి, ���న్ ప���ి్థత�లక� వ��త్ం�ే అదనప� మ�రగ్దర్శ�ాలను ఇక్కడ గమ�ంచం��: 

• ఆ��గయ్ సంరకష్ణ ��ంద్రంల� �వ�ిం�ే, ప��ే��, ల��� సంద��్శం�ే వయ్క�త్ ల� తపప్�స���ా ఆ��గయ్ సంరకష్ణ ��ం��్ర ల�్ల  SARS-CoV- 2 ఇ��్ఫకష్న్ ���ధం మ��య� �యంత్రణ 

��సం మధయ్ంతర ��ిార�స్ల� ల�� మ�రగ్దర్శ���న్ అనుస��ం���. (ఇం��్లష� మ�త్ర��)  

• ర��ద్�ా ఉం�ే ప� ప్ర�ేశంల�, ����్క�క వర్కర్ హౌ�ింగ్, �ాణ�జయ్ సమ�ద్ర రంగ ��ంద్రం, క��కష్న్ ల��� ��ట�నష్న్ ���ి�ట�, హ� మ్ల�స్ ��ల్టర్, ల��� ట�్ర �స్షనల్ హౌ�ింగ్ల� �ర� 

ప��ేసుత్ ంట� ల��� అక్క�ే �వ�ిసుత్ ంట�, ���న్ జనసమ్మరద్ ప్ర�ే�ాల�్ల  �వ�ిం� ేల��� ప���ే� వయ్క�త్ ల ��సం సమ���రం ల�� మ�రగ్దర్శ�ా�న్ దయ�ే� ి�ాట�ంచం��.  

అమల�ల� ఉనన్ �ాయ్�� �ాయ్�ిత్  �యంత్రణ, ��ారణ చరయ్ల� ల�ంట� �ాట�� ప��గణనల��� �సు���, �ా్థ �క ఆ��గయ్ అ���ా�ాల� ఈ �ి�ార�స్లను సడ�ంచ����� ల��� �సత్��ంచ����� తమ 

�చకష్ణ ఉప���ంచవచు్చ. Revised Code of Washington (RCW, ����జ్్ౖడ  ��డ్ ఆఫ్ �ా�ింగ్టన్) 70.05.070 ల� (���న్ అదనప� ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� ఉం��) �ర్వ�ం�న 

ప్ర�ారం, అంట��ాయ్�� �ాయ్�ిత్  �యంత్రణ, ��ారణ ��సం తమక� సమ��తమ��ిం� ేచరయ్ల� �ా్థ �క ఆ��గయ్ అ���ార�ల� �సు��వచు్చ.  

COVID-19 �ా�ట�వ్ వ�్చన ఒక���� ��ను స�న్��తం�ా ఉ��న్ను �ా� ��ను 

జబ�్బపడల�దు. ��ను ఏం �ేయ��? 

�వ���ా���ా ఎక్స్�� జ్ అ�న 3-5 ���ల త�ా్వత, COVID-19 ప��కష్ �ే�ంచు��ం��.  

• ప��కష్ల� �క� �ా�ట�వ్ వ��త్ , ట�స్్ట ల� �ర� COVID-19 �ా�ట�వ్ అ� �ే��ే ల�� మ�రగ్దర్శ���న్ అనుస��ంచం��. (���న్ అదనప� ��షల�్ల  

అందుబ�ట�ల� ఉం��) 

• య�ంట�జ�న్ ప��కష్ల� �క� ����ట�వ్ వ��త్ , �దట� ����ట�వ్ ట�స్్ట �ే�ిన 24-48 గంటల త�ా్వత మ���ా�� య�ంట�జ�న్ ప��కష్ �ే�ంచు��ం��. 2వ 

ప��కష్ల�నూ ����ట�వ్ వ�్చనపప్ట���, COVID-19 గ���ం�న ఆం�ోళన అల��� ఉంట�, 2వ ����ట�వ్ ప��కష్ �ే�ిన 24-48 గంటల త�ా్వత మ���ా�� ప��కష్ 

�ే�ంచు��ం��. ఈ�ధం�ా, క�సం 3 �ార�్ల  ప��కష్ �ే�ంచు��ం��. 3వ ప��కష్ల�నూ �క� ��గట�వ్ వ�్చనపప్ట���, COVID-19 గ���ం�న ఆం�ోళన 

అల��� ఉంట�, య�ంట�జ�న్ ట�స్్ట ఉప���ం� �ర� మ�� ప��కష్ �ే�ంచు��వచు్చ, ల�య్బ� ��ట�� మ��క�య్ల�ర్-బ�స్్డ  ట�సు్ట � �ే�ంచు���ాల�� 

ఆల��ంచవచు్చ, ల��� � ఆ��గయ్ సంరకష్ణ ��్ర ��ౖడర్ క� �ాల్ �ేయవచు్చ. య�ంట�జ�న్ ట�సు్ట �� 3 �ార�్ల  ప����ంచు��వ����� �క� త��న�న్ వనర�ల� 

ల�క�ంట�, � వనర�లక� అల��� �క�, � చుట�్ట పక్కల �ా���� ఉనన్ ప్రమ�ద �ా్థ ��� అనుగ�ణం�ా తక�్కవ�ార�్ల  ప��కష్ �ే�ంచుక���న్ ఫ�ా్వల�దు. 

• �ర� COVID-19�� ఎక్స్ �� జ్ అ�న త�ా్వత లకష్ణ�ల�� ల�క�ం�� గడ�న 30 ���ల�్ల  �క� COVID-19 ఉంట� �క� ప��కష్ �ి�ార�స్ �ేయబడదు. 

గడ�న 30-90 ���ల�్ల  �క� COVID-19 ఉంట�, య�ంట�జ�న్ ప��కష్ (PCR ప��కష్ �ాదు) ఉప���ంచం��. ఎందుకంట�, ��తత్ , ���య��ల ఇ��్ఫకష్న్ 

ల�నపప్ట���, PCR ఫ���ల��� �ి్థరం�ా �ా�ట�వ్ �ా�� �ావచు్చ.  

COVID-19 �� ��న వయ్��త్�� �ర� �వ���ా���ా ఎక్స్ �� జ్  అ�న త�ా్వత, 10 ���ల �ాట� ���ం�� ���ద్�ాలను �ాట�ంచం��: 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_Telugu.pdf
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• ఇంట�్ల ��ౖ��, బ��రంగ ప్ర�ే�ాల�్ల ��ౖ��, ఇతర�ల మధయ్ల� ఉనన్ప�ప్డ� అ��క-��ణయ్త ఉనన్ మ�స్్క ల��� ���ిప్��టర్ (అ�న్ ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� 

ఉం��) ధ��ంచం��. �క� COVID-19 ప��కష్ల� ����ట�వ్ వ�్చనపప్ట���, మ�స్్క ధ��ంచడం ��న�ా��ంచం��.  

o �ర� మ�స్్క ధ��ంచడం �ల��ా� ప్ర�ే�ాలక� ��ళ్లకం��.  

o 2 సంవతస్�ాల కంట� తక�్కవ వయసు ఉండడంవల్ల  ల��� ��ౖకలయ్ం �ారణం�ా మ�స్్క ��సు��� �ి్థ�ల� ఉండడం వల్ల  ఎవ����� మ�స్్క 

ధ��ంచల�క�� �ే, ఈ 10 ���ల�్ల  �ాయ్�� �ాయ్�ిత్� ��ా��ంచ����� ఇతర ���ధక చరయ్ల� (��ంట�ల�షన్ ��ర�గ�పరచడం ల�ంట��) (���న్ 

అదనప� భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది) తపప్క ఉప���ం���.  

•  �వ్ర���న �ాయ్���� గ�ర��య్ ప్రమ�దం క���న వయ్క�త్ ల (���న్ అదనప� ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� ఉం��) మధయ్ల��� ��ళ్లకం�� మ��య� అ��క ప్రమ�దం 

ఉనన్ �్ార ం��లక� (ఉ��., ఆ��గయ్ సంరకష్ణ ��ం��్ర ల�) ��ళ్లకం��. 

• COVID-19 లకష్ణ�ల� ఉ��న్��� చూడం��. (���న్ అదనప� ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� ఉం��) 

• లకష్ణ�ల� క��ి��త్ , ప��కష్ �ే�ంచు��ం�� (���న్ అదనప� ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� ఉం��) మ��య� COVID-19 ట�సు్ట ల� �ా�ట�వ్ వ�్చన ఒక���� 

��ను స�న్��తం�ా ఉండడం వల్ల  ��క� ఇప�ప్డ� ఆ��గయ్ం బ��ాల�దు ల� వర�స�ా ఇ�్చన ���ద్�ాలను �ాట�ంచం��. ��ను ఏం �ేయ��? 

• ప్రయ�ణం గ���ం�న సమ���రం ��సం ప్రయ�ణం | Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ��ంటర్స్ ఫర్ ���ీజ్ కంట�్ర ల్ అండ్ 

�ి్ర��నష్న్) (���న్ అదనప� ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� ఉం��) చూడం��. 

• �ర� �ీ్వయ-ప��కష్ ఉప���సుత్ ంట�, మ�రగ్దర్శనం ��సం మధయ్ంతర SARS-CoV-2 ��ల్్ఫ ట��ి్టంగ్ ����ెన్స్ (wa.gov) (ఇం��్లష� మ�త్ర��) చూడం��. 

COVID-19 �ా�ట�వ్ వయ్క�త్ ల�� సు��ర్ఘం�ా మ��య� మ�్ల మ�్ల స�న్��తం�ా ఉండడం వల్ల , ఇంట�్ల  ఎక్స్ �� జర్ ల� తరచూ జర�గ�త�ంట��. �ర� ఇంట�్ల �� 

�రంత�ాయం�ా COVID-19�� ఎక్స్ �� జ్ అ�వ�ంట�, COVID-19 లకష్ణ�ల� ఉ��న్��� గమ�సూత్  ఉండం�� అల��� సంక�మణ �ాలంల� COVID-19 �� ��న 

వయ్��త్�� �ర� �దట��ా�� ఎక్స్ �� జ్ అ�న ��� నుం�� �వ���ా���ా ఎక్స్�� జ్ అ�న 10 ���ల త�ా్వత వరక� ఇంట�్ల  మ��య� బ��రంగ ప్ర�ే�ాల�్ల  ఇతర�ల 

మధయ్ ఉనన్ప�ప్డ� అ��క-��ణయ్త మ�స్్క ల��� ���ిప్��టర్ ధ��ంచం��. COVID-19 �� ��న వయ్��త్�� �ర� �దట��ా�� ఎక్స్ �� జ్ అ�న త�ా్వత ప్ర� 3-5 ���లక� 

ప��కష్ �ే�ంచు��ం��, అపప్ట� నుం�� �వ���ా�� ఎక్స్�� జ్ అ�న 3-5 ���లక� ప��కష్ �ే�ంచు��ం��. 

���న్ జనసమ్మరద్ ప్ర�ే�ాల�్ల  ఉం�ే ల��� ప��ే���ాళ్ల  ��సం సమ���రం: 

జనసమ్మరద్ం ఉం� ేఆ��గయ్ సంరకష్ణ �ా� �్ార ం��ల�్ల  �ా్వరంట�ౖన్ అ���� ఇక�� ౖఒక �్ార మ�ణ�క ��ిార�స్ �ాదు. అ��,ే ���న్ ప���ి్థత�ల�్ల  ��గ�వన ఇ�్చన ఆ��గయ్ సంరకష్ణ �ా� �్ార ం��ల�్ల  

�ా్వరంట�ౖన్ ను ప��గణనల��� �సు��వచు్చ: 

• క��కష్నల్ ���ి�ట�ల� మ��య� ��ట�నష్న్ ���ి�ట�ల� 

• హ� మ్ల�స్ ��ల్టర�్ల  ల��� ట�్ర �స్షనల్ హౌ�ింగ్ 

• ప� స్వ��వం �ారణం�ా, ���క దూరం �ాట�ంచడం �ాధయ్ం �ా� ర��ద్�ా ఉం�ే ప� ప్ర�ే�ాల� (ఉ��., ����మ�ల�, �ాయ్క్ట��ల� మ��య� ఫ�డ్ �ాయ్���ంగ్ మ��య� మ�ంసం 

�్ార ���ింగ్ ���ి�ట�ల�, మ��య� యజమ�� అం��ం� ేర�ాణ� సదు�ాయం ల�ంట��)  

• ����్క�క వర్కర్ హౌ�ంిగ్ 

• �ాణ�జయ్ సమ�ద్రరంగ ��ం��్ర ల� (ఇం��్లష� మ�త్ర��) (ఉ��., �ాణ�జయ్ సమ�ద్ర ఆ���తప్త�త్ ల ��కల�, �ా��గ్  �పి�ప్ల�, క�� జ్ �పి�ప్ల�)  

���ం�� ప���ి్థత�ల�్ల నూ �ా్వరంట�ౖన్ � ప��గణనల��� �సు��వచు్చ. అ�: 

• �ాయ్�� �ాయ్�ిత్  �యంత్రణ, ప్ర�ేయ్��ం�, సంక�మణను ఆపడంల� ఇతర ఉపశమన చరయ్ల� �జయవంతం �ానప�ప్డ� 

• COVID-19�� ఎక్స్ �� జ్  అ�న�ాళ్ల  ��సం ప��కష్ల� మ��య� మ�స్్క ��సు��వడం ల�ంట� ఇతర ���ధ చరయ్ల� అమల�ల� ల�క�� �ే 

అల�ంట� ప���ి్థత�ల�్ల , ప్రమ����న్ భ��ం�ే �ా్థ �� ప��గణనల��� �సు���, COVID-19 ��ౖరస్ ������ �ాలం ఆ��రం�ా, �వ���ా���ా ఎక్స్ �� జ్ అ�నపప్ట� నుం�� 

5-10 ���ల వరక� �ా్వరంట�ౖన్ ల� ఉం���. �ా్వరంట�న్ౖ �ాలవయ్వ��� ల���్కంచ�����, COVID-19 �� ��న వయ్��త్�� �ా�� సంక�మణ �ాలంల� �ర� ఎక్స్�� జ్ అ�న 

�ే��� 0వ ����ా ప��గణ�ం���. COVID-19 �� ��న వయ్��త్�� �ర� �వ���ా���ా స�న్��తం�ా ఉనన్ త�ా్వ� �దట� ప���త్ ��� అ���� 1వ ��� అవ�త�ం��. 

�ా్వరంట�ౖన్ �� ప్ర��య్మ�న్య�ల��ా ఉ�ోయ్�� ���ట్ �ా ప� �ేయడం ల��� వయ్��త్గత ప�ప్ర�ేశం మ��య� మం� ��ంట�ల�షన్ ��కరయ్ం క���న ప్ర�ే�ా��� ఆ వయ్��త్� 

����్క�కం�ా �య�ంచడం ల�ంట�� క��� ప��గణ�ంచవచు్చ. 

ఇల�ంట� �్ార ం��ల�్ల  ఉనన్�ాళ�్ల  తపప్�స���ా, “COVID-19 �ా�ట�వ్ వ�్చన ఒక���� ��ను స�న్��తం�ా ఉ��న్ను �ా� ��ను జబ�్బపడల�దు. ��ను ఏం 

�ేయ��?” అ� ��ౖన ����్కన మ�రగ్దర్శ���న్ అనుస��ం���. 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Telugu.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/kaovaida-19-kaorakau-taesataimga
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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ఏ�ై�� ప���ి్థ�ల� �ా్వరంట�ౖన్ ల��� �ా్వరంట�న్ౖ ప్ర��య్మ�న్యంల� ఏ�� త��న�ో  �ెల�సు��వడం ��సం ఆయ� ���ి�ట�ల� �ాట� �ా్థ �క ఆ��గయ్ అ���ార ప��ధులను 

సంప్ర��ంచవచు్చ, మ��య� �ా్థ �క ఆ��గయ్ అ���ార ప���� ఇ�ే్చ మ�రగ్దర్శ�ాలను ���ి�ట�ల� అనుస��ం���. �ా్వరంట�ౖన్ � ప��గణనల��� �సు���ా�స్ వ�ే్చ 

ప���ి్థత�ల�్ల , �ా్థ �క ఆ��గయ్ అ���ార ప��ధుల� �ా్వరంట�ౖన్ � �ాట�ంచమ� �ెపప్వచు్చ. 

��ను COVID-19�� ఎల� ఎక్స్�� జ్ అయ�య్ను? 

COVID-19క� �ారణమ��య్ ��ౖరస్ అ���� ��ధ ��ౖ�ల� ఉం�ే త�ంపర్ల ��్వ�ా సంక��సుత్ ం��. అల��� స�న్��తం�ా ఉనన్ప�ప్డ� క��� సంక��సుత్ ం��. ఉ��., 6 

అడ�గ�ల (2 �టర్ల) దూరం ల�పల ఉనన్ప�ప్డ�, �ా�ల� ఎక�్కవ��ప� ఉం�� మ��ంత దూరం �ాయ్�ిం�ే అవ�ాశం ఉనన్ప�ప్డ�, మ�ఖయ్ం�ా ��ంట�ల�షన్ స���ా ల�� 

ప్ర�ే�ాల�్ల  సంక��సుత్ ం��. COVID-19 �� ��న వయ్క�త్ ల� ��గ లకష్ణ�ల� క��ించ����� 2 ���ల మ�ందు నుం�� ( �ా��ల� ��గ లకష్ణ�ల� ల�క�� �ే ప��కష్ల� �ా���� 

�ా�ట�వ్ అ� �ే�న �ే���� ��ండ� ���ల మ�ందు నుం��), ��గలకష్ణ�ల� క��ిం�న త�ా్వత 10 ���ల వరక� (�ా��ల� ��గ లకష్ణ�ల� ల�క�� �ే, ప��కష్ల� �ా���� 

�ా�ట�వ్ అ� �ే�న �ే�� త�ా్వత 10 ���ల వరక�) ఇతర�లక� ��ౖరస్ ను �ాయ్�ిత్  �ేయగలర�. COVID-19 �� �ిన వయ్��త్ ఐ�� ల�షన్ �ాలవయ్వ�� 10 ���ల కంట� 

ఎక�్కవ ఉంట� (ఉ��., �ార� �వ్రం�ా జబ�్బపడడం ల��� �ా��ల� ��గ���ధక శ��త్ తగగ్డం �ారణం�ా), �ార� �ా�� ఐ�� ల�షన్ �ాలవయ్వ�� మ����� వరక� క��� 

�ాయ్��� సంక��ంప �ేయగల�గ���ర�. COVID-19 ప��కష్ల� �ా�ట�వ్ అ� వ�్చన వయ్��త్ క�సం 5 ���ల ఐ�� ల�షన్ త�ా్వత, ఒంట�్ల  బ�గ�ం�� 24-48 గంటల 

వయ్వ��ల� �ర్వ��ం�న ��ండ� వర�స COVID-19 ప��కష్ల�్ల నూ ��గట�వ్ వ��త్ , �ార� ఇక �ాయ్��� సంక��ంపజ��� �ార��ా ప��గణ�ంచబడర�.  

�ా��రణం�ా ��్ల జ్ �ాంట�క్్ట �ా ఉండడం అంట� 24 గంటల వయ్వ��ల� �ర� COVID-19 �� ��న వయ్��త్�� క�సం 6 అడ�గ�ల (2 �టర్ల) దూరం ల�పల ఉంట� �తత్ం 

క��ి క�సం 15 ���ాల� ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ సమయం గడపడం. అ��ే, ఎక్స్ �� జర్ క� గ�ర��య్ ప్రమ����న్ ��ం�ే ప���ి్థత�ల�్ల  అంట� ఇర����న ప్ర�ే�ాల�్ల , 

��ంట�ల�షన్ స���ా ల�� ప్ర�ే�ాల�్ల  ల��� వయ్క�త్ ల� అర�సూత్  ఉండడం ల��� �ాటల� �ాడడం ల�ంట� �ారయ్కల��ాల� �ర్వ��ం�ే ల�ంట� �్ార ం��ల�్ల  �ర� ఉనన్ట్ల��ే, 

COVID-19 �� ��న వయ్��త్ ఎవ����� �క� 6 అడ�గ�ల (2 �టర్ల) కంట� ఎక�్కవ దూరంల� ఉ��న్, �ర� ఎక్స్�� జ్ అ��య్ ప్రమ�దం ఉం��. ��ంత మం���� ��మ� 

ఎక్స్�� జ్ అయ�య్మ� �ె�యక�ం���� COVID-19 �� క�తం��.  

ప్రభ�త్వ ఆ��గయ్ సంస్థ  �ా�� ఇంటర�్వ�ల� �ాల�గ్ నం�� 

COVID-19 �� ��న ఎవ����� ఇట�వల ��� ��్ల జ్ �ాంట�క్్ట అ�నట�్ల �ా ప్రభ�త్వ ఆ��గయ్ సంస్థక� �ె�యజ���త్ , ప్రభ�త్వ ఆ��గయ్ సంస్థ  �క� ట�క్్ట� పం�ించవచు్చ ల��� 

�� న్�ాల్ �ేయవచు్చ. ఇంటర�్వ� �ే���ార� �ర� ఏ� �ేయ��, �క� ఎల�ంట� మదద్త� అందుబ�ట�ల� ఉం�� ల�ంట� �షయ�ల� అర్థమ��య్ల� 

స�యపడ��ర�. ఇంటర�్వ� �ే���ార� � ��ర�ను �ా���� ఎవర� ఇ��్చ�� �ెపప్ర�.  

COVID-19 ట�సు్ట ల� �ా�ట�వ్ వ�్చన ఒక���� ��ను స�న్��తం�ా ఉండడం వల్ల  ��క� 

ఇప�ప్డ� ఆ��గయ్ం బ��ాల�దు. ��ను ఏం �ేయ��? 

�ర� COVID-19�� ఎక్స్ �� జ్ �ావడం�� �ాట� �ల� ��గలకష్ణ�ల� (���న్ అదనప� ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� ఉం��) (�ే�క�ాట� లకష్ణ�ల�ౖనపప్ట���) క��ిసుత్ ంట�, 

�ర� ఇంట�్ల �� ఉంట� ఇతర�లక� దూరం�ా ఉం���, � �ాయ్��స్��షన్ �ి్థ��� సంబంధం ల�క�ం��, ��ౖరల్ ట�స్్ట (���న్ అదనప� ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� ఉం��)�� 

COVID-19 ప��కష్ �ే�ంచు���ా�.  

• య�ంట�జ�న్ ట�సు్ట ల� �క� ����ట�వ్ వ��త్ : 

o జ్వరం త��గ్ం�ే ఔషధం �సు��క�ం�� గ���న 24 గంటల�్ల  �క� జ్వరం �ానంతవరక� మ��య� � ��గలకష్ణ�ల� (���న్ అదనప� ��షల�్ల  

అందుబ�ట�ల� ఉం��) �ెప�ప్��దగగ్ �ా్థ �ల� ��ర�గ��య్ వరక� �ర� ఇంట�్ల �� ఉం���. 

o �ల� ��గలకష్ణ�ల� క��ిం�న క�సం ఐదు ���ల త�ా్వత, ప్ర� 24-48 గంటలక� ఒక�ా�� ప����ంచు��ం��. �ల� ��గలకష్ణ�ల� 

క��ిం�న క�సం ఐదు ���ల త�ా్వత �ే�ని ప��కష్ల� �క� ��గట�వ్ వ�్చనపప్ట���, COVID-19 గ���ం�న ఆం�ోళన అల��� ఉంట�, 

య�ంట�జ�న్ ట�స్్ట ఉప���ం� �ర� మ���ా�� ప����ంచు��వచు్చ, ల�య్బ� ��ట�� మ��క�య్ల�ర్-బ�స్్డ  ట�సు్ట  �ే�ంచు��వడం గ���ం� 

ఆల��ంచవచు్చ, ల��� � ఆ��గయ్ సంరకష్ణ ��్ర ��ౖడర్ క� �ాల్ �ేయవచు్చ. 

• �క� �ే�ిన ప��కష్ల� ����ట�వ్ �ావడం�� �ాట� �ల� ��గలకష్ణ�ల� క��� త��గ్�� �ే, COVID-19 �ా�ట�వ్ వ�్చన ఒక���� ��ను స�న్��తం�ా 

ఉ��న్ను �ా� ��ను జబ�్బపడల�దు. ��ను ఏం �ేయ��?ల�� మ�రగ్దర్శ���న్ ��న�ా��ంచం��. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• ప��కష్ల� �క� �ా�ట�వ్ వ��త్ , ట�స్్ట ల� �ర� COVID-19 �ా�ట�వ్ అ� �ే��ే (wa.gov)ల�� మ�రగ్దర్శ���న్ �ాట�ంచం��. (���న్ అదనప� ��షల�్ల  

అందుబ�ట�ల� ఉం��) �ర� ప��కష్ �ే�ంచు��క�� �ే, �ాట��వ్ అ� ప��కష్ల� �ే�న�ార� �ాట�ం�ే ఐ�� ల�షన్ మ��య� మ�స్్క మ�రగ్దర్శ�ా��న్ 

అనుస��ంచం��. 

• �ర� �ీ్వయ-ప��కష్ ఉప���సుత్ ంట�, మ�రగ్దర్శనం ��సం మధయ్ంతర SARS-CoV-2 ��ల్్ఫ ట��ి్టంగ్ ����ెన్స్ (wa.gov) (ఇం��్లష� మ�త్ర��) చూడం��. 

�ర� ఇంట� ల�పల ల��� బయట �����ాళ్ల మధయ్ల� ఉం���స్ వ�్చనప�ప్డ� అ��క-��ణయ్త క���న మ�స్్క (���న్ అదనప� ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� ఉం��) ధ��ంచం��. �ర� 

ఇంట��ాళ�్ల �ా� ఇతర వయ్క�త్ ల�� �ర� ఉం���స్వ��త్  �ార� ����ా మ�స్్క ల��� ���పి్��టర్� ధ��ం���. � ��గలకష్ణ�ల� ��ణ�ం��� ల��� ��తత్  ��గలకష్ణ�ల� క��ిం���, ఆ��గయ్ సంరకష్ణ 

�� ్ర ��ౖడర్ ను సంప్ర��ంచం��.  

ఎవ������� ఆ��గయ్ సంరకష్ణ ��్ర ��ౖడర్ ల�నట్ల ��ే: ��ల� ప్ర�ే�ాల�్ల  ఇ����షన్ �ి్థ��� సంబంధం ల�క�ం��, ఉ�త ల��� తక�్కవ ఖర�్చ ట��ి్టంగ్ల� ఉ��న్�. Department of Health (���ార్్ట

��ంట్ ఆఫ్ ��ల్త్) ట��ి్టంగ్ గ���ం� తరచూ అ���� ప్రశన్ల� (ఇం��్లష� మ�త్ర��) చూడం�� ల��� WA ��్టట్ COVID-19 సమ���ర �ట్ల�న్ౖ క� (���న్ అదనప� ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� 

ఉం��) �ాల్ �యేం��. 

ఐ�� ల�షన్, �ా్వరంట�ౖన్ల మధయ్ �ే�� ఏ�ట�? 

• �క� COVID-19 లకష్ణ�ల� ఉం��, ప��కష్ ఫ���ల ��సం ఎదుర� చూసుత్ నన్ప�ప్డ� ల��� COVID-19 �ా�ట�వ్ అ� ప��కష్ల� �ే�నప�ప్డ� �ర� 

�ే��� ేఐ�� ల�షన్. ఐ�� ల�షన్ అంట�, అ�����ాయ్�న్ �ాయ్�ిత్  �ేయక�ం�� ఉండ����� �ి�ారసు �ే�ిన �ాలవయ్వ�� ల� ఇతర�లక� దూరం�ా ఇంట� వదద్�� 

ఉండడం.  

• �ా్వరంట�ౖన్ అంట�, �ర� COVID-19�� ఎక్స్ �� జ్ అ�నప�ప్డ�, �క� ఆ �ాయ్�� �� ��, అ�� ఇతర�లక� సంక��ం�ే ప్రమ�దం ఉంట�, �ర� ఇంట�్ల �� 

ఇతర�లక� దూరం�ా ఉండడం. �క� COVID-19 �ా�ట�వ్ అ� ప��కష్ల� �ే��ే ల��� COVID-19 ��గలకష్ణ�ల� క��ి��త్  �ా్వరంట�ౖన్ ఐ�� ల�షన్ �ా 

మ�ర�త�ం��. 

మ�న�ిక మ��య� ప్రవరత్న సంబం��త ఆ��గయ్ వనర�ల� 

దయ�ే�ి, DOH ����యరల్ ��ల్త్  ���� ��స్స్ అండ్ ��కమం�ేషన్స్ (ఇం��్లష� మ�త్ర��) ��బ్ ���� సంద��్శంచం��. 

COVID-19క� సంబం��ం�న మ��ంత సమ���రం, వనర�ల� 

 ప్రసుత్ తం �ా�ింగ్టన్ ల� COVID-19 ప���ి్థ� (ఇం��్లష� మ�త్ర��), గవరన్ర్ Inslee ప్రకటనల� (���న్ అదనప� ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� ఉం��), ��గలకష్ణ�ల� (���న్ 

అదనప� ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� ఉం��), ఇ�� ఎల� �ాయ్�ిసుత్ ం�� (���న్ అదనప� ��ష్లల� అందుబ�ట�ల� ఉం��), ప్రజల� ఎల� మ��య� ఎప�ప్డ� ప��కష్ 

�ే�ంచు���ా� (���న్ అదనప� ��ష్లల� అందుబ�ట�ల� ఉం��), మ��య� �ాయ్��స్న్లను ఎక్కడ కను����� (���న్ అదనప� ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� ఉం��) గ���ం� 

అప్-ట�-�ేట్ �ా ఉండం��. మ��ంత సమ���రం ��సం, మ� తరచు�ా అ���� ప్రశన్ల� (ఇం��్లష�ల� మ�త్ర��) చూడం��. 

ఒక వయ్��త్ జ��/�ెగ ల��� జ��యత అ�� �ాట�వల్ల  ఒక వయ్��త్�� COVID-19 సంబం��త ప్రమ���ల� ��రగవ�. అ�నపప్ట���, ���� వ�ా్ణ ల �ా���ద అసమ�నతల 

�ారణం�ా COVID-19 ప్ర��వం పడ�త�నన్ట�్ల  �ేట� సూ���త్ ం��. జ�తయ్హం�ారం, ప్ర�ేయ్��ం�, వయ్వ�ీ్థకృత జ�తయ్హం�ారం వల్ల  ఇల� జర�గ�త�ం��. ���వల్ల , ���న్ 

వ�ాగ్ ల �ార� తమను ��మ� అల��� తమ సమ�జ�లను ర��ంచు��వ����� తక�్కవ అవ�ా�ాల� �ొరక�త���న్�. అ����గయ్ం �ద �� �ాట���� అ�� హ 

�ాయపడదు (ఇం��్లష�ల� మ�త్ర��). ప��ార�్ల , తప�ప్డ� సమ���రం �ాయ్�ించక�ం�� �ేయడం ��సం ఖ�్చత���న సమ����ా�న్ మ�త్ర�� ��ర్ �ేయం��. 

• WA ��్టట్ Department of Health 2019 ��వల్ క���� ��ౖరస్ ఔట్ బ�్రక్ (COVID-19) (���న్ అదనప� ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� ఉం��) 

• WA ��్టట్ క���� ��ౖరస్ ���ాప్న్స్ (COVID-19) (���న్ అదనప� ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� ఉం��) 

• � �ా్థ �క ��ల్త్  ���ార్్ట ��ంట్ ల��� ���ి్ట �క్్ట ను కను��నం�� (���న్ అదనప� ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� ఉం��) 

• CDC క���� ��ౖరస్ (COVID-19) (���న్ అదనప� ��షల�్ల  అందుబ�ట�ల� ఉం��) 

���� ప్రశన్ల� ఉ��న్య�? మ� COVID-19 సమ���రం �ట్ల�ౖన్ 1-800-525-0127 �� �ాల్ �ేయం��. �ట్ల�ౖన్ ప� గంటల�: 

• �� మ�ారం ఉద. 6 గం. నుం�� �ా�్ర 10 గం. వరక�. 

• మంగళ�ారం నుం�� ఆ���ారం వరక� ఉద. 6 గం. నుం�� �ాయ. 6 గం. వరక�.  

• �ాట�ం�ే �ాష్ట � ��లవ� ���ల� (ఇం��్లష� మ�త్ర��) ఉద. 6 గం. నుం�� �ాయ. 6 గం. వరక�.  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_Telugu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/mamamalanai-samparadaimcamdai
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/kaovaida-19-kaorakau-taesataimga
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/kaovaida-19-kaorakau-taesataimga
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/kaovaida-19-vayaaakasaina
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/te/emergencies/kaovaida-19
https://coronavirus.wa.gov/te/node/3629
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
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ఇంటర్��్రట�షన్ ��వల ��సం, # ��క్కం��, �ాళ�్ల  సమ���న��్చనప�ప్డ� � ��షను �ెపప్ం��. � �� ంత ఆ��గయ్ం ల��� ప���� ఫ���ల గ���ం�న ప్రశన్ల ��సం, 

దయ�ే�ి ఒక ఆ��గయ్ సంరకష్ణ �� ్ర ��ౖడర్ � సంప్ర��ంచం��. 

ఈ ప��్ర �న్ మ��క �ా�ా్మట్ ల� అభయ్��్థంచ�����, 1-800-525-0127 క� �ాల్ �ేయం��. బ��ర�ల�ౖన ల��� ������ ల�పం ఉనన్ ���గ��ర�ల�, దయ�ే�ి 711 

(Washington Relay) క� (ఇం��్లష్ మ�త్ర��) �ాల్ �ేయం�� ల��� civil.rights@doh.wa.gov క� ఇ���ల్ పంపం��. 

 

https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
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