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టెస్ట ్లో మీకు COVID-19 పాజిటివ్ అని తేలితే ఏం చేయాలి 
ఏప్రిల్్12,్2023 మార్పుల సారాంశం 

• వ్యక్తు లత గ ుంపులతగా ఉుండే నిర్ధిష్ట  పరదేశాలలో  ఐసో లేష్న్ గ ర్ధుంచి వివ్రణాత్మక్ సమాచారుం
• ఆర్ోగయ సుంరక్షణ సెట్ట ుంగ్ మారగదరశనుం కోసుం అప డేట్ చేయబడిన లుంక్

ఉపో ద్ఘా తం 
మీక్త చేసిన COVID-19 పర్ీక్షలల పాజిట్వ్ అని తేలతే, COVID-19 ఇత్రులక్త వ్ాయప్ిు  చ ుందక్తుండా ఆపడానిక ిమీరు సాయపడగలరు. చికిత్స, ఐసో లేష్న్, మర్ధయ 
మాస్క్ ధారణక్త సుంబుంధ ుంచి దయచేసి కిరుంద  మారగదరశకానిి అనుసర్ధుంచుండి. COVID-19 పాజిట్వ్ వ్చిిన వ్యక్తు ల కోసుం WA State Department of Health 
(వ్ాషిుంగటన్ సటటట్ డిపార్ట మ ుంట్ ఆఫ్ హెల్తు) ఇచిిన మారగదరశక్ుం క్న్ాి మర్ధుంత్ క్ఠధనుంగా సాా నిక్ ఆర్ోగయ అధ కార పర్ధధ , పనిసాలుం, వ్ాయపారుం లేదా పాఠశాల విధాన్ాలత 
ఉుంటే వ్ాట్ని క్ూడా దయచేసి పాట్ుంచుండి. 

• ఆర్ోగయ సుంరక్షణ క ుందరుంలల నివ్సిుంచే, పనిచేసట, లేదా సుందర్ధశుంచే వ్యక్తు లత త్పపనిసర్ధగా  ఆర్ోగయ సుంరక్షణ క ుందరా లలో  COVID-19 ఇన్ఫెక్షన్ నిర్ోధుంలలని
మారగదరశన్ానిి త్పపక్ అనుసర్ధుంచాల (ఇుంగీోష్ు మాత్రమ)ే.

• రదదీ గా ఉుండే పని పరదేశుంలల, తాతా్లక్ వ్ర్ర్ హౌసిుంగ్, వ్ాణిజ్య సమ దర రుంగ క ుందరుం, క్రె్క్షన్ లేదా డిటెనష న్ ఫెసిలటీ, హో మ్లెస్క షెలటర్, లేదా
టరర నిసష్నల్త హౌసిుంగ్లల మీరు పనిచేసుు ుంటే లేదా అక్్డే నివ్సిసుు ుంటే, మీరు ఇలాుంట్ ఏద ైన్ా జ్నసమమరీ పరదేశాలలో  నివ్సుు ుంటే లేదా పనిచేసుు ుంటే లలని
మారగదరశకానిి దయచేసి పాట్ుంచుండి.

మీకు చికితస అవసర్మా లేద్ఘ అనేద్ ినిర్ణయంచుక ండి 

పర్ీక్షలల మీక్త పాజిట్వ్ వ్సటు , మర్ధయ  మీ వ్యసుస లేదా దదరఘకాలక్ వ్ఫైదయపరమ ైన పర్ధసిా త్ుల కారణుంగా మీరు COVID-19 వ్లో తీవ్రమ ైన అసవసాత్క్త గ రయ్యయ 
అవ్కాశుం ఉుంటే, మీరు ఆసుపత్రరలల చేర్ాలసన లేదా వ్ాయధ తో మరణిుంచే అవ్కాశాలత త్గధగుంచగల చికిత్సలత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్. COVID-19 చికిత్స కోసుం 
ఉపయోగధుంచే ఔష్ధాలత త్పపనిసర్ధగా ఆర్ోగయ సుంరక్షణ పరర వ్ఫైడర్  ర్ాసి ఇచిినవ్ఫై ఉుండాల, అవి బరగా పనిచేయాలుంటే, వ్ాయధ  నిర్ాి ర్ధుంచిన త్ర్ావత్ వీలెైనుంత్ త్వరగా 
వ్ాట్ని తీసుకోవ్డుం మొదలతప్ెటరట ల. పరసుు త్ుం మీలల లక్షణాలత సవలపుంగాన్ే ఉనిపపట్కీ, మీరు చికిత్సక్త అరుు లల, కాదో  నిర్ాి ర్ధుంచడుం కోసుం వ్ఫుంటన్ే మీ ఆర్ోగయ 
సుంరక్షణ పరర వ్ఫైడర్ ను సుంపరద ుంచుండి. మీక్త మర్ధయ  మీ ఆర్ోగయ సుంరక్షణ పరర వ్ఫైడర్ క్త ఉపయోగపడే కొనిి COVID-19 చికితాస విధాన్ాల (అదనపు భరష్లత 
అుందుబరటులల ఉన్ాియ్) గ ర్ధుంచిన, చికిత్సను ఎలా పర ుందవ్చుి అన్ే దాని గ ర్ధుంచిన మర్ధుంత్ సమాచారుం కోసుం DOH వ్ఫబ ప్టజీని సుందర్ధశుంచుండి. 

ఇంటి వద్ద  ఐసో లేషన్లో ఉండఘలి 
పర్ీక్షలల COVID-19 పాజిట్వ్  అని తేలనవ్ాళ్లో  లేదా COVID-19 ర్ోగలక్షణాలత ఉనివ్ాళ్లో  మర్ధయ  పర్ీక్షా ఫలతాల కోసుం నిర్ీక్షిసుు నివ్ాళ్లో  వ్ఫైదయ సుంరక్షణ 
పర ుందడుం కోసుం త్పప, మిగధలన సమయాలలో  ఇత్రులక్త దూరుంగా ఇుంటలో  ఐసో లేష్న్ లల ఉుండాల. COVID-19 సో కినవ్ాళ్లో  దానిని ఇత్రులక్త 
సుంక్రమిుంపజ్ యగలరు. ఇుంటలో న్ే ఐసో లేష్న్ లల ఉుండడుం వ్లో, ఇత్రులత జ్బ ుపక్తుండా ఉుండగలతగ తారు. మీ వ్ాయకిసన్ేష్న్ సిా త్రతో సుంబుంధుం లేక్తుండా మీరు 
త్పపనిసర్ధగా ఐసో లేష్న్ లల ఉుండాల. వ్ాయకిసన్ేష్న్ చేయ్ుంచుక్తని వ్యకిుక ిCOVID-19 వ్సటు , వ్ారు దానిని ఇత్రులక్త సుంక్రమిుంపజ్ యగలరు. అయ్తే, COVID-19 
కోసుం వ్ాయకిసన్ వ్ేయ్ుంచుక్తన్ాిరు కాబట్ట , వ్ారు ఆసుపత్రరలల చేరడుం లేదా COVID-19 కారణుంగా మరణిుంచే అవ్కాశుం చాలా త్క్త్వ్గా ఉుంటుుంద . మీ కోసుం 
షాప్ిుంగ్ చేయమని ఇత్రులను కోరుండి లేదా కిర్ాణా డ లవ్ర్ ీసటవ్ను ఉపయోగధుంచుండి. మీరు ఇుంటలో  ఐసో లేష్న్ లల ఉనిపుపడు, మీక్త ఆహారుం లేదా ఇత్ర మదీత్ు 
అవ్సరమ ైతే, Care Connect Washington (క ర్ క్న్ఫక్ట వ్ాషిుంగటన్) (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్) అుందుబరటులల ఉుంటుుంద . COVID-19 
ఇనెర్ మష్న్ హాట్ లెైన్ 1-800-525-0127 కి కాల్త చేసి, # న్ొక్్ుండి, లేదా మీ Care Connect (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్) హబ ని 
సుంపరద ుంచుండి. భరషాపరమ ైన సహాయుం అుందుబరటులల ఉుంద . పరయాణుం చేయక్ుండి, పని పరదేశానికి, పాఠశాలక్త, ప్ిలోల సుంరక్షణ క ుందరా నిక ిలేదా బహిరుంగ 
పరదేశాలక్త వ్ఫళో్క్ుండి, లేదా పరజ్ా రవ్ాణా, ర్ెడై షటర్ధుంగ్ లేదా టరకీసలత ఉపయోగధుంచక్ుండి. ఐసో లేష్న్ సమయుంలల: 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/kaoovaida-19-caikaitasalau
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/care-connect-washington


   

2 
 

• ఇత్రులక్త దూరుంగా ఒక్ పరతేయక్ గద లల ఉుండడుంతో పాటు వీలెైతే వ్ేరుగా ఉని బరత రూమ్ ను ఉపయోగధుంచడుం దావర్ా, ఇుంటలో ని సభ్ యలత మర్ధయ  
ప్ెుంపుడు జ్ుంత్ువ్ులతో సహా, ఇుంటలో ని ఇత్రుల నుుండి సాధయమ ైనుంత్ దూరుంగా ఉుండుండి. COVID-19 మర్ధయ  జ్ుంత్ువ్ులత (అదనపు భరష్లత 
అుందుబరటులల ఉన్ాియ్) గ ర్ధుంచిన మర్ధుంత్ సమాచారుం Centers For Disease Control and Prevention (CDC, వ్ాయధ  నివ్ారణా నిర్ోధక్ 
క ుందరా లత) వ్దీ ఉుంద .  

• ఇుంటలో  లేదా బహిరుంగ పరదేశాలలో , మీరు ఇత్రుల మధయలల ఉుండాలస వ్చిినపుపడు అధ క్ న్ాణయత్ క్లగధన మాస్క్ లేదా ర్ెసిపర్ టర్ ధర్ధుంచుండి (అదనపు 
భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్). 

• సాధయమ ైనతే, ఇుంటలో  వ్ఫుంట్లేష్న్ (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్) మ రుగ పడడానికి చరయలత తీసుకోుండి. 
• క్పుపలత, టవ్ళ్లో , మర్ధయ  పాత్రలత లాుంట్ వ్యకిుగత్ గృహో పక్రణాలను ఇత్రులతో పుంచుకోక్ుండి. 
• మీ లక్షణాలను గమనిసూు  ఉుండుండి. మీక్త ఏద ైన్ా అత్యవ్సర హెచిర్ధక్ సుంక త్ుం (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్) (శావస తీసుకోవ్డుంలల 

ఇబుుంద  లాుంట్ద ) క్నిప్ిసటు , వ్ఫుంటన్ే అత్యవ్సర వ్ఫైదయ సహాయుం తీసుకోుండి. 
• మీక్త ర్ొటీన్ మ డిక్ల్త అపాయ్ుంట్ మ ుంట్ (అత్యవ్సర సుంరక్షణ కోసుం కానిద ) ఉుంటే, మీరు వ్ఫళ్లో  మ ుందే కాల్త చేసి, మీక్త COVID-19 ఉుందని లేదా 

COVID-19 కోసుం పర్ీక్ష చేయ్ుంచుక్తన్ాిరని మీ ఆర్ోగయ సుంరక్షణ పరర వ్ఫైడర్ తో చ పపుండి.   

నేను ఎంతకాలం ఐసో లేషన్్లో ఉండఘలి మరియు మాస్్ ధరించఘలి? 

మీక్త పర్ీక్షలల COVID-19 పాజిట్వ్ అని తేలతే, మీ నుుండి ఇత్రులక్త COVID-19 సుంక్రమిుంచక్తుండా ఉుండడుం కోసుం, కనీసం 5 రోజుల పాటు ఇంటలో నే ఉంటూ 
ఇంటలో ని ఇతర్పలకు వేర్పగా ఉండండి.   

ఐసో లేష్న్ ను మ గధుంచడుం  

మీరు ఎుంత్కాలుం ఐసో లేష్న్ లల ఉుండాలన్ేద  అన్ేక్ అుంశాల మీద ఆధారపడి ఉుంటుుంద . అవి: 

• చక్్గా-ఫిట్ అయ్యయ మాస్క్ ని మీరు ధర్ధుంచగలర్ా, 
• 5 ర్ోజుల ఐసో లేష్న్ త్ర్ావత్, 6-10 ర్ోజులలో  మీక్త చేసిన COVID-19 పర్ీక్షలల పాజిట్వ్ అని వ్సూు న్ే ఉుందా, 
• COVID-19 వ్లో మీరు తీవ్రమ ైన అసవసాత్క్త గ రయాయర్ా లేదుంటే, మీ ర్ోగనిర్ోధక్ శకిు బలహీనుంగా ఉుందా, మర్ధయ   
• మీరు జ్నసమమరీ పరదేశాలలో  ఉుంటున్ాిర్ా లేదా పనిచేసుు న్ాిర్ా.  

మీకు పరీక్షలోో  COVID-19 పాజిటివ్ అని తేలి లక్షణఘలు (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్) కూడఘ ఉంటే:  

మీక్త మొదట్సార్ధగా ర్ోగలక్షణాలత క్నిప్ిుంచిన త్ర్ావత్ క్నీసుం 5 రోజులు ఐసో లేష్న్ లల ఉుండుండి. ద గ వ్ ప్టర్ొ్ని సుందర్ాాలలో  మీరు 5 పూర్ధు ర్ోజుల త్ర్ావత్ 
ఐసో లేష్న్ని విడిచిప్ెటటవ్చుి: 

• మీరు ఐసో లేష్న్ పరా రుంభుంచిన 5 ర్ోజుల త్ర్ావత్ మీ లక్షణాలలో  మ రుగ దల క్నిప్ిసోు ుంద , మరియు 
• జ్వర్ానిి త్గధగుంచే ఔష్ధుం ఉపయోగధుంచనపపట్కీ, 24 గుంటలతగా మీక్త ఎలాుంట్ జ్వరుం ర్ాలేదు 

మీకు పరీక్షలోో  COVID-19 పాజిటివ్ అని వచిచంద్ి కానీ, మీలో ఎలాంటి లక్షణఘలు  లేవు (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్): మీక్త COVID-19 
పాజిట్వ్ అని తేలన త్ర్ావత్ నుుండి క్నీసుం 5 రోజులు ఐసో లేష్న్ లల ఉుండుండి. మీలల ఎలాుంట్ ర్ోగలక్షణాలత క్నిప్ిుంచక్పో తే, 5 పూర్ధు ర్ోజుల త్ర్ావత్ మీరు 
ఐసో లేష్న్ ను వ్ద లేయవ్చుి.  

పర్ీక్షలల పాజిట్వ్ అని వ్చిిన త్ర్ావత్, మీలల ర్ోగలక్షణాలత క్నిప్ిసటు , మీరు మీ 5-ర్ోజుల ఐసో లేష్న్ ను మళో్ల పరా రుంభుంచాల. మీలల ర్ోగలక్షణాలత ఉనిటోయ్తే 
ఐసో లేష్న్ మ గధుంచడానికి ప్ెై సిఫారసులను పాట్ుంచుండి.  

మీర్ప ఎపుుడు ఐసో లేషన్్ను వద్ిలేశార్నే ద్ఘనితో సంబంధం లేకుండఘ, మీలో రోగలక్షణఘలు కనిప్రంచిన తరాాత (లేద్ఘ పరీక్షలో పాజిటివ్ అని వచిచనఘ, లక్షణఘలేవీ 
కనిప్రంచకపో తే), 10 రోజులపాటు కిరంద్ ిచర్యలను తీసుక ండి: 

• మీ 5-ర్ోజుల ఐసో లేష్న్ సమయుం మ గధసిన త్ర్ావత్, క్నీసుం మర్ో 5 ర్ోజులపాటు (6వ్ ర్ోజు నుుండి 10వ్ ర్ోజు వ్రక్త) ఇుంటలో , బహిరుంగ పరదేశాలలో  
ఇత్రుల మధయలల ఉనిపుపడు చక్్గా-ఫిట్ అయ్యయ మర్ధయ  అధ క్-న్ాణయత్ క్లగధన మాస్క్ లేదా ర్ెసిపర్ టర్ ధర్ధుంచుండి. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
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/symptoms-testing/symptoms.html#Emergency
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• ర్ోగనిర్ోధక్ శకిు త్క్త్వ్గా ఉని లేదా తీవ్రమ ైన వ్ాయధ  సో క  పరమాదుం ఎక్త్వ్గా ఉనివ్ాళో్క్త (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్) దూరుంగా 
ఉుండుండి, అలాగ  ఆర్ోగయ సుంరక్షణా క ుందరా లక్త (నర్ధసుంగ్ హో మ్లతో సహా) మర్ధయ  ఇత్ర హె-ైర్ధస్క్ పరదేశాలక్త వ్ఫళో్క్ుండి. 

• మీరు మాస్క్ ధర్ధుంచడానికి వీలతకాని పరదేశాలెైన ర్ెసాట ర్ెుంట్లత, కొనిి జిమ్లత లాుంట్ పరదేశాలక్త వ్ఫళో్క్ుండి, ఇుంట్ వ్దీ, పని పరదేశుంలల ఇత్రులతో క్లసి 
భ ుంచేయడానిి నివ్ార్ధుంచుండి. 

• లక్షణాలత మళో్ల క్నిప్ిసటు  లేదా తీవ్రుంగా మార్ధతే, మీరు మీ ఐసో లేష్న్ కాలానిి మళో్ల 0 ర్ోజు నుుండి పరా రుంభుంచాల. 

• పరయాణుం గ ర్ధుంచిన సమాచారుం కోసుం పరయాణుం | CDC చూడుండి. 

మీ ఐసో లేషన్ కాలానిి ఎలా లెకి్ంచఘలి: 

మీక్త ర్ోగలక్షణాలత ఉనిటోయ్తే, మీ ర్ోగలక్షణాలత క్నిప్ిుంచిన మొదట్ ర్ోజు 0 ర్ోజు. 1వ్ ర్ోజు మీ ర్ోగలక్షణాలత క్నిప్ిుంచిన త్ర్ావత్ మొదట్ పూర్ధుర్ోజు. 

మీలల ఎలాుంట్ లక్షణాలత క్నిప్ిుంచక్పో తే, మీరు పర్ీక్ష చేయ్ుంచుక్తని తేదద మీ 0 ర్ోజు అవ్ుత్ుుంద . 1వ్ ర్ోజు మీ పాజిట్వ్ టెస్కట కోసుం నమూన్ా సటక్ర్ధుంచిన త్ర్ావత్ 
మొదట్ పూర్ధుర్ోజు. 

సహాయుం కోసుం, DOH ఐసో లేసన్ మర్ధయ  కావరుంటెైన్ కాయలక్తయలేటర్ (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్) టూల్త చూడుండి. 

మీ మాస్క్ని తీసివ్ేయడుం 

5 ర్ోజుల ఐసో లేష్న్ త్ర్ావత్ క్ూడా, మీరు వ్ాయధ ని సుంక్రమిుంపజ్ సట సిా త్రలలన్ే ఉుండవ్చుి. మీ 5-ర్ోజుల ఐసో లేష్న్ సమయుం మ గధసిన త్ర్ావత్, క్నీసుం మర్ో 5 
ర్ోజులపాటు (6వ్ ర్ోజు నుుండి 10వ్ ర్ోజు వ్రక్త) ఇుంటలో , బహిరుంగ పరదేశాలలో  ఇత్రుల మధయలల ఉనిపుపడు చక్్గా-ఫిట్ అయ్యయ మర్ధయ  అధ క్ న్ాణయత్ క్లగధన 
మాస్క్ లేదా ర్ెసిపర్ టర్ (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్) ధర్ధసూు  ఉుండుండి. పరతాయమాియుంగా, మీ మాస్క్ ని ఎపుపడు తీసటయాలల నిరణయ్ుంచడుం 
కోసుం యాుంట్జ్ెన్ పర్ీక్షను ఉపయోగధుంచడుం గ ర్ధుంచి ఆలలచిుంచుండి (కిరుంద చూడుండి). చక్్గా-ఫిట్ అయ్యయ మాసు్ని ధర్ధుంచడుం మీక్త సాధయుం కాక్పో తే, పూర్ధుగా 
10 ర్ోజుల పాటు మీరు ఐసో లేష్న్ ను కొనసాగధుంచాల.  

సిా రుంగా మాసు్ని ధర్ధుంచడుం అుంటే, మీరు ఇుంటలో  లేదా ఇుంట్ బయట ఇత్రుల మధయలల ఉనిపుపడు చక్్గా-ఫిట్ అయ్యయ మర్ధయ  అధ క్-న్ాణయత్ క్లగధన మాస్క్ 
లేదా ర్ెసిపర్ టర్ (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్)ను ధర్ధుంచడుం. మాస్క్ ధర్ధుంచడానికి వీలతకాని పనులను అుంటే నిదరపో వ్డుం, త్రనడుం లేదా ఈత్ 
కొటటడుం లాుంట్ పనులను మీరు ఇత్రులతో క్లసి చేయక్ూడదు. చక్్గా-ఫిట్ అయ్యయ మర్ధయ  అధ క్-న్ాణయత్ క్లగధన మాస్క్ ఇచేిుంత్ రక్షణ మాస్క్ 
పరతాయమాియాలత (బటటతో చేసట ఫటస్క షీల్్త లాుంట్వి) ఇవ్వవ్ు. చక్్గా-ఫిట్ అయ్యయ మాస్క్ని మీరు ధర్ధుంచలేక్పో తే, మీరు త్పపనిసర్ధగా 10 ర్ోజులత ఐసో లేష్న్ లల 
ఉుండాల.  

ఐసో లేష్న్ ను ఎపుపడు మ గధుంచాల, మీ మాస్క్ ని ఎపుపడు తీసటయాల అని నిరణయ్ుంచడానికి యాుంట్జ్ెన్ పర్ీక్షను ఉపయోగధుంచడుం 

మీక్త యాుంట్జ్ెన్ పర్ీక్ష (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్) అుందుబరటులల ఉుంటే, 6వ్ ర్ోజు క్ుంటే మ ుందుగా కాక్తుండా, ఆ త్ర్ావత్, మీరు ఐసో లేష్న్ ను 
విరమిుంచుకోవ్ాలనుక్తనిపుపడు, ఆ పర్ీక్ష చేయ్ుంచుకోవ్డుం దావర్ా, మీ దావర్ా ఇత్రులక్త ఇన్ఫెక్షన్ సో క  పరమాదానిి మర్ధుంత్ త్గధగుంచవ్చుి. జ్వర్ానిి త్గధగుంచే 
ఔష్ధాలేవీ ఉపయోగధుంచనపపట్కీ, మీక్త 24 గుంటలతగా జ్వరుం లేక్తుండా ఉుండడుంతో పాటు మీలలని ఇత్ర ర్ోగలక్షణాలత మ రుగ పడినపుపడే పర్ీక్షిుంచడుం 
మొదలతప్ెటటుండి. మీరు కోలతక్తని త్ర్ావత్ క్ూడా రుచి లేదా వ్ాసన త లయక్పో వ్డమన్ేద  కొనిి వ్ార్ాలత లేదా న్ఫలల పాటు కొనసాగవ్చుి. అయ్తే, ఆ 
కారణాలనుబట్ట  ఐసో లేష్న్ను మ గధుంచడానిి ఆలసయుం చేయాలసన అవ్సరుంలేదు.  

• మీక్త పర్ీక్షలల పాజిట్వ్ అని వ్సటు , మీరు ఇపపట్కీ వ్ాయధ ని సుంక్రమిుంపజ్ సట అవ్కాశుం ఉుంద . ఐసో లేష్న్ లల ఉుంటూ మాస్క్ ధర్ధుంచడానిి మీరు 
కొనసాగధుంచాల మర్ధయ  మళో్ల పర్ీక్షిుంచడానికి 24-48 గుంటలత వ్ేచి ఉుండాల.  

• 24-48 గుంటల వ్యవ్ధ లల నిరవహిుంచిన ర్ెుండు వ్రుస (వ్ఫుంట వ్ఫుంటన్ే చేసట) టెసుట లలో  మీక్త న్ఫగెట్వ్ వ్చిినపుపడు మాత్రమే, మీరు 10వ్ ర్ోజుకి మ ుందు 
ఐసో లేష్న్ ను మ గధుంచి, మాస్క్ ధర్ధుంచడుం మాన్ేయవ్చుి.  

10 ర్ోజుల పాటు పదే పదే చేసిన పర్ీక్షలలో  మీక్త పాజిట్వ్ అన్ే ఫలతామే వ్సటు , ర్ెుండు వ్రుస యాుంట్జ్ెన్ పర్ీక్షలలో  న్ఫగట్వ్ వ్చేి వ్రక్త మీరు మాస్క్ ధర్ధసూు  
ఉుండాల మర్ధయ  ర్ోగనిర్ోధక్ శకిు త్క్త్వ్గా ఉని లేదా తీవ్రమ ైన వ్ాయధ కి గ రయ్యయ పరమాదుం ఎక్త్వ్ ఉనివ్ాళో్క్త దూరుంగా ఉుండాల. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19-isolation-and-quarantine-covid-19/aisaoolaeesana-maraiyau-kavaaaramtaaina-kaaalaikayaulaeetara
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Telugu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Telugu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Telugu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Telugu.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
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మీరు COVID-19 వ్లో తీవ్రమ ైన అసవసాత్క్త గ రైె్తే లేదా బలహీనమ ైన ర్ోగనిర్ోధక్ శకిు ఉుంటే: 

COVID-19 వ్లో తీవ్ర అన్ార్ోగాయనిక ిగ ర్ెైనవ్ాళ్లో  (ఆసుపత్రరలల చేర్ధనవ్ారు లేదా ఇుంటెనిసవ్ క ర్ లేదా వ్ఫుంట్లేష్న్ మదీత్ు అవ్సరమ ైన వ్ార్ధతో సహా) మర్ధయ  
ర్ోగనిర్ోధక్ వ్యవ్సాలత బలహీనుంగా ఉనివ్ారు (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్) క్నీసుం 10 ర్ోజుల నుుండి 20 ర్ోజుల వ్రక్త ఐసో లేష్న్ లల ఉుండాల. 
వ్ారు ఎపుపడు ఇత్రుల మధయక్త వ్ఫళో్వ్చోి  నిర్ాి ర్ధుంచడుం కోసుం, వ్ార్ధకి వ్ఫైరల్త టెస్కట (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్) క్ూడా చేయాలస ర్ావ్చుి. 
ఇత్రులను మీరు ఎపుపడు క్లవ్డుం మొదలతప్ెటటవ్చోి  త లతసుకోవ్డానికి మీ హెల్తు  క ర్ పరర వ్ఫైడర్ని సుంపరద ుంచుండి. మీరు ఏయ్య చికిత్సలత, ఔష్ధాలత పర ుందడానికి 
అరుు లల త లతసుకోవ్డానికి ప్ెైన ప్టర్ొ్ని చికితాస విధాన్ాలత చూడుండి.  

మీరు జ్న సమమరీుం ఉుండే ఈ ద గ వ్ ప్టర్ొ్ని పర్ధసిా త్ులలో  ఉుంటున్ాి లేదా పనిచసేుు న్ాి: 

జ్న సమమరీుం ఉుండే పరదేశాలలో  జీవిుంచే లేదా పనిచేసటవ్ాళ్లో  ద గ వ్న వివ్ర్ధుంచిన ఐసో లేష్న్ సిఫారసులను అనుసర్ధుంచాల. మీరు పని చేసుు నిపపట్కీ, ఈ జ్నసమరి 
పరదేశాలత దేనిలలనూ మీరు నివ్సిుంచక్పో తే, పని పరదేశుం నుుండి ఎుంత్కాలుం దూరుంగా ఉుండాలన్ే దాని కోసుం ఈ ఐసో లేష్న్ మారగదరశక్ుం అనుసర్ధుంచుండి; ఇత్ర 
కారయక్లాపాల కోసుం ప్ెైన ప్టర్ొ్ని సుంక్షిపు  హో మ్ ఐసో లేష్న్ మారగదరశకానిి మీరు అనుసర్ధుంచవ్చుి. 

• క్రె్క్షనల్త లేదా డిటెనష న్ ఫెసిలటీ 
• హో మ్లెస్క షెలటర్ లేదా టరర నిసష్నల్త హౌసిుంగ్ 
• వ్ాణిజ్య సమ దరరుంగ క ుందరా లత (ఉదా, వ్ాణిజ్య సీఫుడ పడవ్లత, కార్ోగ  షిపలత, క్ూర స్క షిపలత) 
• పని సవభరవ్ుం కారణుంగా సామాజిక్ దూరుం సాధయుం కాని రదదీ గా ఉుండే పని సాలాలత. ఉదాహరణక్త, గోదామ లత, ఫాయక్టర్ీలత మర్ధయ  ఫుడ పాయక జిుంగ్ 

మర్ధయ  మాుంసుం పరా సెసిుంగ్ సదుపాయాలత 
• తాతా్లక్ వ్ర్ర్ హౌసిుంగ్ 

మీకు COVID-19 పరీక్షలో పాజిటివ్ అని తేలి, రోగలక్షణఘలు ఉనిటోయతే, మీక్త మొదట్గా ర్ోగలక్షణాలత క్నిప్ిుంచినపపట్ నుుంచి 10 రోజులు గడిచిన త్రువ్ాత్ 
మీరు పరజ్లత గ ుంపుగా ఉుండే పరదేశాలక్త దూరుంగా ఉుండడుం మాన్ేయాలుంటే: 

• మీక్త జ్వర్ానిి త్గధగుంచే ఔష్ధుం ఉపయోగధుంచక్తుండాన్ే 24 గుంటలపాటు ఎలాుంట్ జ్వరుం ఉుండక్ూడదు, మరియు 
• మీ ర్ోగ లక్షణాలత మ రుగవ్ావల. 

మీకు COVID-19 పరీక్షలో పాజిటివ్ వచిచనపుటికీ, ఎలాంటి రోగలక్షణఘలు లేకపో తే, COVID-19 పర్ీక్షలల పాజిట్వ్ అని తేలనపపట్ నుుండి 10 రోజులు గడిచిన 
త్ర్ావత్, మీలల ఎలాుంట్ ర్ోగలక్షణాలత క్నిప్ిుంచక్పో తే, జ్నుం మధయలలక ివ్ఫళో్క్తుండా ఐసో లేష్న్ లల ఉుండడానిి మీరు విరమిుంచవ్చుి. పర్ీక్షలల పాజిట్వ్ వ్చిిన 
త్ర్ావత్, మీలల లక్షణాలత క్నిప్ిసటు , ఇలాుంట్ పరదేశాలక్త వ్ఫళో్క్తుండా, 10 ర్ోజులత ఐసో లేష్న్ లల ఉుండడానిి మళో్ల పరా రుంభుంచాల. మీలల ర్ోగలక్షణాలత ఉనిటోయ్తే 
ఐసో లేష్న్ మ గధుంచడానికి ప్ెై సిఫారసులను పాట్ుంచుండి.  

మీర్ప్మీ్మాస్్్్తీసరవేయవచోచ్లేద్ో ్తెలుసుక వడం్క సం్యాంటిజెన్్పరీక్ష్ఉపయోగించవచుచ్మరియు్10్రోజుల్కంటే్ముంద్ే్ఐసో లేషన్్్ముగించవచుచ. 6వ్ 
ర్ోజు క్ుంట ేమ ుందు నుుండే పర్ీక్షిుంచడుం పరా రుంభుంచుండి మర్ధయ  మీరు జ్వరుం త్గధగుంచే ఔష్ధాలత ఉపయోగధుంచనపపట్కీ, మీక్త 24 గుంటల పాటు జ్వరుం లేక్తుండా 
ఉుంటే మర్ధయ  మీ ఇత్ర లక్షణాలత మ రుగ పడిన పర్ధసిా త్ర ఉనిపుపడు మాత్రమ ేపర్ీక్ష చేయ్ుంచుకోవ్డుం పరా రుంభుంచుండి. రుచి లేదా వ్ాసన కోలలపయ్న పర్ధసిా త్ర 
మ రుగ పడడుం అన్ేద  మీ ర్ధక్వ్రీ్ త్ర్ావత్ వ్ార్ాలత లేదా న్ఫలల పాటు కొనసాగవ్చుి మర్ధయ  ఈ కారణుంగా, ఐసో లేష్న్ మ గధుంపును ఆలసయుం చేయక్ూడదు. 

• మీక్త పర్ీక్షలల పాజిట్వ్ వ్సటు , మీరు ఇుంకా వ్ాయధ ని సుంక్రమిుంపజ్ సట సిా త్రలలన్ే ఉుండవ్చుినని అరాుం. కాబట్ట , మీరు ఐసో లేట్ కావ్డుం మర్ధయ  మాస్క్ 
ధర్ధుంచడుం కొనసాగధుంచాల మర్ధయ  మళో్ల పర్ీక్షిుంచుకోవ్డుం కోసుం మీరు 24-48 గుంటలత వ్ేచి ఉుండాల. 

•  24-48 గుంటల వ్యవ్ధ లల చేసిన ర్ెుండు వ్రుస (వ్ఫుంట వ్ఫుంటన్ే చేసిన) టెసుట లలో  మీక్త న్ఫగెట్వ్  వ్సటు , మీరు ఐసో లేష్న్  మ గధుంచవ్చుి మర్ధయ  10వ్ 
ర్ోజు క్ుంటే మ ుందే మాస్క్ ధర్ధుంచడుం మాన్ేయవ్చుి. అుంటే, 6 మర్ధయ  ర్ోజులలో  మీక్త చేసిన టెసుట లల మీక్త న్ఫగట్వ్ వ్సటు , మీరు ఐసో లేష్న్  నుుండి 
బయటక్త వ్చేిసి, 7వ్ ర్ోజు నుుండి మీరు మాస్క్ ధర్ధుంచడుం ఆప్టయవ్చుి. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
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10 ర్ోజుల త్ర్ావత్ చేసిన పర్ీక్షలలనూ మీక్త పాజిట్వ్  వ్సటు , ర్ెుండు వ్రుస యాుంట్జ్ెన్ పర్ీక్షలలో నూ మీక్త న్ఫగట్వ్ ఫలతాలత వ్చేి వ్రక్త మీరు మాస్క్  ధర్ధుంచడుం 
కొనసాగధుంచాల మర్ధయ  ర్ోగనిర్ోధక్ శకిు లేని లేదా తీవ్రమ ైన వ్ాయధ కి గ రయ్యయ పరమాదుం ఎక్త్వ్గా ఉని వ్యక్తు లక్త దగగరగా వ్ఫళో్డుం నివ్ార్ధుంచాల. 

మీక్త ర్ోగలక్షణాలత ఉనిటోయ్తే, మీలల ర్ోగలక్షణాలత క్నిప్ిుంచిన 0 ర్ోజు మీక్త మొదట్ ర్ోజు అవ్ుత్ుుంద . 1వ్ ర్ోజు మీ ర్ోగలక్షణాలత క్నిప్ిుంచిన త్ర్ావత్ మొదట్ 
పూర్ధుర్ోజు. మీలల ఎలాుంట్ లక్షణాలత క్నిప్ిుంచక్పో తే, మీరు పర్ీక్ష చేయ్ుంచుక్తని తేదద మీ 0 ర్ోజు అవ్ుత్ుుంద . మీ పాజిట్వ్ టెస్కట కోసుం నమూన్ా సటక్ర్ధుంచిన 
త్ర్ావత్ మొదట్ పూర్ధుర్ోజు మీ 1వ్ ర్ోజు అవ్ుత్ుుంద . 

సిబుుంద  కొరత్ తీవ్రుంగా ఉుండే కాలాలత, క్ర్ెక్షన్ ఫెసిలటీస్క, డిటెనష న్ ఫెసిలటీస్క, హో మ్లెస్క షెలటర్లత, టరర నిసష్నల్త హౌసిుంగ్, మర్ధయ  కీలక్మ ైన మౌలక్ 
సదుపాయాల పనిపరా ుంతాలలో  కారయక్లాపాలత కొనసాగ లా చూసుకోవ్డానికి సిబుుంద  ఐసో లేష్న్ కాలానిి త్గధగుంచడుం గ ర్ధుంచి ఆలలచిుంచవ్చుి. ఈ పరా ుంతాలలో  
ఐసో లేష్న్ను త్గధగుంచడుం లాుంట్ నిరణయాలత సాా నిక్ ఆర్ోగయ అధ కార పర్ధధులను సుంపరద ుంచి తీసుకోవ్ాల. 

నఘలో రోగలక్షణఘలు మళో్ల కనిప్రసతే  ఏం చేయాలి? 

మీరు ఐసో లేష్న్ మ గధుంచినపపట్క,ీ మీలల COVID-19 ర్ోగలక్షణాలత మళో్ల ర్ావ్డుం లేదా మర్ధుంత్ తీవ్రుం కావ్డుం జ్ర్ధగధతే, 0 ర్ోజు నుుండి మళో్ల మీ ఐసో లేష్న్ ను 
పరా రుంభుంచి ప్ెైన ప్టర్ొ్ని న్ేను ఎుంత్కాలుం ఐసో లేష్న్ లల ఉుండాల మర్ధయ  మాస్క్ ధర్ధుంచాల? లలని నిర్ ీశాలను పాట్ుంచుండి. మీ లక్షణాల గ ర్ధుంచి లేదా మీ 
ఐసో లేష్న్ ను ఎపుపడు మ గధుంచాలన్ే దాని గ ర్ధుంచి మీక్త ఏవ్ఫైన్ా పరశిలత ఉుంటే, ఆర్ోగయ సుంరక్షణ పరర వ్ఫైడర్ తో మాటరో డుండి. 

నేను ఇతర్పలకు వాయధిని సంకరమంపజేసత, వాళ్లో  ఎక్ససపో జ్ అయయయలా చేసత అవకాశం ఎపుుడు ఉంటుంది్? 

COVID-19 సో కినవ్ాళ్లో  ర్ోగలక్షణాలత క్నిప్ిుంచడానిక ి2 ర్ోజుల మ ుందు (లేదా ర్ోగలక్షణాలత లేనటోయ్తే వ్ారు పాజిట్వ్ అని పర్ీక్షలల తేలన తేదదకి 2 ర్ోజుల 
మ ుందు) నుుండి ర్ోగలక్షణాలత క్నిప్ిుంచిన త్ర్ావత్ 10 ర్ోజుల (లేదా ర్ోగలక్షణాలత లేనటోయ్తే వ్ారు పాజిట్వ్ అని పర్ీక్షలల తేలన 10 ర్ోజుల త్ర్ావత్) వ్రక్త వ్ఫైరస్క 
వ్ాయప్ిు  చేయవ్చుి. COVID-19 పర్ీక్షలల పాజిట్వ్ వ్చిిన ఒక్ వ్యకిు క్నీసుం 5 ర్ోజులత ఐసో లేష్న్ లల ఉని త్ర్ావత్, మ రుగెైన ఆర్ోగయ సిా త్రలల ఉనిపుపడు 24-48 
గుంటల వ్యతాయసుంతో నిరవహిుంచిన 2 వ్రుస COVID-19 యాుంట్జ్ెన్ పర్ీక్షలలో  న్ఫగట్వ్ వ్సటు , అలాుంట్వ్ారు ఇక్ప్ెై వ్ాయధ ని సుంక్రమిుంపజ్ సట వ్ార్ధగా పర్ధగణిుంచబడరు. 
ఒక్ వ్యకిు ఐసో లేష్న్ వ్యవ్ధ  10 ర్ోజుల క్ుంటే ఎక్త్వ్ ఉుంటే (ఉదా., వ్ారు తీవ్రమ ైన అన్ార్ోగాయనికి గ ర్ధకావ్డుం లేదా వ్ార్ధలల ర్ోగనిర్ోధక్ శకిు త్క్త్వ్గా ఉుండడుం 
కారణుంగా), వ్ారు త్మ ఐసో లేష్న్ వ్యవ్ధ  మ గధసట సమయుం వ్రక్త క్ూడా వ్ాయధ ని సుంక్రమిుంపజ్ సటవ్ార్ధగాన్ ేఉుంటరరు.  

మీ వలో COVID-19క ిఎక్సస్పో జ్ అయ ఉండొ చచని ఇతర్పలకు తెలియజేయండి 

వ్ాళ్లో  COVID-19కి ఎక్స పో జ్ అయ యుండవ్చిని మీ సనిిహిత్ కాుంటరక్ట లక్త చ పపుండి మర్ధయ  COVID-19 సో కిన ఎవ్ర్ధకైెన్ా మీరు ఎక్సపో జ్ అయ యుంటే ఏుం 
చేయాల ని (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్) వ్ార్ధకి పుంపుండి. సాధారణుంగా, కోో జ్ కాుంటరక్ట అుంటే, COVID-19 సో కిన ఎవ్ర్ధతోన్ఫైన్ా ఒక్ వ్యకిు 24 గుంటల 
వ్యవ్ధ లల 6 అడుగ లత (2 మీటరుో ) క్ుంటే త్క్త్వ్ దూరుంలల మొత్ు ుం క్లప్ి క్నీసుం 15 నిమిషాలత లేదా అుంత్క్ుంటే ఎక్త్వ్ సమయుం గడపడుం. అయ్తే, 
ఎక్స పో జ్ర్ క్త గ రయ్యయ పరమాదానిి ప్ెుంచే పర్ధసిా త్ులలో , అుంటే, ఇరుకెైన పరదేశాలలో , వ్ఫుంట్లేష్న్ సర్ధగా లేని పరదేశాలలో  లేదా వ్యక్తు లత అరుసూు  లేదా పాటలత పాడడుం 
లాుంట్ కారయక్లాపాలత నిరవహిుంచే పరా ుంతాలలో  మీరు ఉనిటోయ్తే, ఇత్రులత మీ నుుండి 6 అడుగ లత (2 మీటరుో ) క్ుంట ేఎక్త్వ్ దూరుంలల ఉనిపపట్కీ, మీరు వ్ార్ధకి 
ఇన్ఫెక్షన్ ను సుంక్రమిుంపజ్ సట పరమాదుం ఉుంటుుంద .  మీరు సుంక్రమిుంపజ్ సట సిా త్రలల ఉనిపుపడు, మీరు పని పరదేశుంలల ఉనిటోయ్తే, మీ సహో దో యగ లక్త 
త లయజ్ సటలా మీ యజ్మానిక ిదాని గ ర్ధుంచి చ పపుండి. 

పిభుతా ఆరోగయ సంసథ  వారి ఇంటర్్ాూలో పాలగొ నండి 

మీక్త COVID-19 పాజిట్వ్ ఉుందని పర్ీక్షలల తేలతే, సాధారణుంగా ఫో న్ దావర్ా పరభ్ త్వ ఆర్ోగయ సుంసా నుుంచి ఇుంటరూవూ చేసట ఒక్ వ్యకిు మిమమలి సుంపరద ుంచవ్చుి. 
ఇుంటర్వ్ూయ చేసటవ్ారు మీరు ఏమి చేయాల, మీక్త ఎలాుంట్ మదీత్ు అుందుబరటులల ఉుంద  లాుంట్ విష్యాలత మీరు అరాుం చేసుకోవ్డానికి సహాయపడతారు. మీరు 
ఇటీవ్ల సనిిహిత్ుంగా ఉని వ్యక్తు ల ప్టరుో , వ్ాళో్ కాుంటరక్ట సమాచారుం ఇవ్వమని ఇుంటరూవూ చేసట వ్యకిు అడుగ తారు. ఎక్స పో జ్ర్ క్త గ రైె్నటుో  వ్ాళో్క్త 
త లయజ్ యడానికి అలా అడుగ తారు. ఎక్స పో జ్ క్త గ ర్ెైన అవ్కాశుం ఉనివ్ాళో్క్త త లయజ్ యడానికి వ్ారు ఈ సమాచార్ానిి అడుగ తారు. ఇుంటర్వ్ూయ చేసటవ్ారు 
మీ సనిిహిత్ కాుంటరక్టలక్త మీ ప్టరును చ పపరు.  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Telugu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Telugu.pdf
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స ంతగా చేసుకుని పరీక్షలో పాజిటివ్ అని తేలిత ే

మర్ధుంత్ సమాచారుం కోసుం, దయచేసి మధయుంత్ర SARS-CoV-2 సెల్తె టెసిటుంగ్ గెైడ న్స (ఇుంగధోష్ మాత్రమ)ే చూడుండి. 

ఐసో లేషన్్కు, కాార్ంటెైన్లకు మధయ తేడఘ ఏమట?ి 

• మీక్త COVID-19 లక్షణాలత ఉుండి, పర్ీక్ష ఫలతాల కోసుం ఎదురు చూసుు నిపుపడు లేదా COVID-19 పాజిట్వ్ అని పర్ీక్షలల తేలనపుపడు మీరు 
చేసటదే ఐసో లేషన్. ఐసో లేష్న్ అుంటే, అన్ార్ోగాయనిి వ్ాయప్ిు  చేయక్తుండా ఉుండడానికి సిఫారసు చేసిన కాలవ్యవ్ధ  లల (ఇుంగధోష్ మాత్రమ)ే ఇత్రులక్త 
దూరుంగా ఇుంట్ వ్దీన్ే ఉుండడుం.  

• కాార్ంటెైన్ అుంటే, మీరు COVID-19కి ఎక్స పో జ్ అయ్న త్ర్ావత్ మీక్త ఆ వ్ాయధ  సో కి, అద  ఇత్రులక్త సుంక్రమిుంచే పరమాదుం ఉుంటే, మీరు ఇుంటలో న్ే 
ఇత్రులక్త దూరుంగా ఉుండడుం. మీక్త COVID-19 పాజిట్వ్ అని ఆ త్ర్ావత్ పర్ీక్షలల తేలతే లేదా COVID-19 ర్ోగలక్షణాలత క్నిప్ిసటు  కావరుంటెైన్ 
ఐసో లేష్న్ గా మారుత్ుుంద . 

మానసరక మరయిు పివరే్న సంబంధిత ఆరోగయ వనర్పలు 

దయచేసి, DOH బిహేవియరల్త హెల్తు  ర్ధసో ర్ెసస్క అుండ ర్ధక్ముండేష్న్స (ఇుంగధోష్ మాత్రమే) వ్ఫబ ప్టజీని సుందర్ధశుంచుండి. 

COVID-19కు సంబంధించిన మరింత సమాచఘర్ం్మరియు వనర్పలు 
 పరసుు త్ుం వ్ాషిుంగటన్ లల COVID-19 పర్ధసిా త్ర (ఇుంగీోష్ు మాత్రమే), ర్ోగలక్షణాలత (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్), ఇద  ఎలా వ్ాయప్ిసుు ుంద  (అదనపు 
భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్), పరజ్లత ఎలా మర్ధయ  ఎపుపడు పర్ీక్ష చేయ్ుంచుకోవ్ాల (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్), మర్ధయ  వ్ాయకిసనోను 
ఎక్్డ క్నుగొన్ాల (అదనపు భరష్లత అుందుబరటులల ఉన్ాియ్) గ ర్ధుంచి అప-టూ-డేట్ గా ఉుండుండి. మర్ధుంత్ సమాచారుం కోసుం, మా త్రచుగా అడిగ  పరశిలత 
(ఇుంగీోష్ మాత్రమే) చూడుండి. 

ఒక్ వ్యకిు జ్ాత్ర/త గ లేదా జ్ాతీయత్ అన్ే వ్ాట్వ్లో ఒక్ వ్యకిుక ిCOVID-19 సుంబుంధ త్ పరమాదాలత ప్ెరగవ్ు. అయ్నపపట్కీ, వ్ేర్  వ్ర్ాణ ల వ్ార్ధమీద అసమానత్ల 
కారణుంగా COVID-19 పరభరవ్ుం పడుత్ునిటుో  డేటర సూచిసోు ుంద . జ్ాత్యహుంకారుం, పరతేయకిుంచి, వ్యవ్సీా క్ృత్ జ్ాత్యహుంకారుం వ్లో ఇలా జ్రుగ త్ుుంద . దదనివ్లో, కొనిి 
వ్ర్ాగ ల వ్ారు త్మను తామ  అలాగ  త్మ సమాజ్ాలను రక్షిుంచుక్తన్ే అవ్కాశాలత త్క్త్వ్గా ఉన్ాియ్. అన్ార్ోగయుం మీద పో ర్ాటరనికి అపో హ సాయపడదు 
(ఇుంగధోష్ మాత్రమే). పుకారుో , త్పుపడు సమాచారుం వ్ాయప్ిుంచక్తుండా ఉుండడానిక ిఖచిిత్మ ైన సమాచార్ానిి మాత్రమ ేషటర్ చేయుండి. 

• WA సటటట్ డిపార్ట మ ుంట్ ఆఫ్ హెల్తు  COVID-19 పరత్రసపుందన 

• మీ సాా నిక్ ఆర్ోగయ శాఖ లేదా డిసిట కి్ట  క్నుగొనుండి 
• CDC క్ర్ోన్ా వ్ఫైరస్క (COVID-19) 

వేరే్పిశిలు్ఉనఘియా?్మా COVID-19 సమాచారుం హాట్లెైన్ 1-800-525-0127 కి కాల్త చేయుండి. హాట్లెైన్ పని గుంటలత: 

• సో మవ్ారుం ఉద. 6 గుం. నుుండి ర్ాత్రర 10 గుం. వ్రక్త. 

• ముంగళ్వ్ారుం నుుండి ఆద వ్ారుం వ్రక్త ఉద. 6 గుం. నుుండి సాయ. 6 గుం. వ్రక్త.  

• పాట్ుంచే ర్ాష్ట  ిసెలవ్ు ర్ోజులత (ఇుంగధోష్ మాత్రమే) ఉద. 6 గుం. నుుండి సాయ. 6 గుం. వ్రక్త.  

ఇుంటర్ప్ెరటేష్న్ సటవ్ల కోసుం, # నొక్ండి, వ్ాళ్లో  సమాధానమిచిినపుపడు మీ్భాషను్చెపుండి. మీ సర ుంత్ ఆర్ోగయుం లేదా పర్ీక్షా ఫలతాల గ ర్ధుంచిన పరశిల కోసుం, 
దయచేసి ఒక్ ఆర్ోగయ సుంరక్షణ పర ర వ్ఫైడర్ ని సుంపరద ుంచుండి. 

ఈ పతరా నిి మర్ొక్ ఫార్ామట్ లల అభ్యర్ధాుంచడానికి, 1-800-525-0127 క్త కాల్త చేయుండి. బధ రులెైన లేదా వినికిడి లలపుం ఉని వినియోగదారులత, దయచేసి 711 
(Washington Relay) క్త (ఇుంగధోష్ మాత్రమే) కాల్త చేయుండి లేదా civil.rights@doh.wa.gov క్త ఇమ య్ల్త పుంపుండి. 

 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
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.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-vayaaakasaina
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://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/
https://doh.wa.gov/about-us/washingtons-public-health-system/washington-state-local-health-jurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

