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కొవిడ్-19 సమయంలో మాస్క్ మార్గ దర్శకాలు
మార్చి 14, 2022 నాటి మార్పుల సార్ాంశం
•

సెక్రటరీ ఆఫ్ హెల్త్ వారి మాస్క్ ఆదేశాలు (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమ)ే మరియు గవర్నర్ ప్రక్టన (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) క్ు అనుగుణంగ్ా మార్పులను
అప్డేట్ చేశార్ప.

ఉపో ద్ాాతం
మీర్ప మాస్క్ని ధరించినప్పుడు, మీర్ప మిమమల్నన అదేవిధంగ్ా మీ చుటట
ూ ఉండేవారిని సంర్క్షంచడానికి సాయప్డుత్ున్ానర్ప. ఈ మహమామరికి
ప్రతిసుందనగ్ా, మాస్క్ ధరించడం వలి ఒక్ వయకి్ నుంచి మరో వయకి్ కొవిడ్-19 వాయప్త్ ని గణనీయంగ్ా త్గ్ిగంచవచచని, అలాన్ే, ప్ారణాలను కాప్ాడటం,
వాయప్ార్ సంసథ లను సుర్క్షత్ంగ్ా మరియు తెల్నవిగ్ా తెరచి
ి ఉంచడానికి సాయప్డే సమయాలు మరియు ప్రదశ
ే ాలు ఉన్ానయని మేం
తెలుసుక్ున్ానం. వాయకిిన్లప్ెై అప్ టట డేట్గ్ా ఉండటం, మాస్క్లు ధరించడం వంటి అంచెలవారీ నివార్ణ వయయహాలు తీవరమన
ై అసవసథ త్ను
నివారించడంలో సాయప్డతాయి, మరిముఖ్యంగ్ా వాయప్త్ సాథయిలు ఎక్ు్వగ్ా ఉననప్పుడు- ఆరోగయ సంర్క్షణ వయవసథ ప్ెై ఒతి్ డష సంభావయత్ను
త్గ్ిగస్ ాయి.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, సెంటర్ి ఫర్ డషసజ్
ీ క్ంటరరల్త అండ్ ప్తవ
ర ెనషన్) ప్రకార్ంగ్ా, కొనిన మాస్క్లు మరియు
రెసతురేటర్లు ఇత్ర్వాటిక్ంటే అధిక్ సాథయిలోి సంర్క్షణను అందిస్ ాయి, కొనినంటిని త్టటూకోవడం క్ష్ూ ంగ్ా ఉండవచుచ లేదా సతథర్ంగ్ా
ధరించలేక్ప్ో వచుచ. మీక్ు బాగ్ా సౌక్ర్యవంత్ంగ్ా ఉండే, మంచి సంర్క్షణను అందించే బాగ్ా ఫతట్ అయియయ మాస్క్ని లేదా రెసతురేటర్ని సరిగ్గ ా ధరించడం
ముఖ్యం. మాస్క్లు మరియు రెసతురేటర్ల ర్కాలప్ెై మరింత్ సమాచారానిన CDC వెబ్సెట్
ై ప్ెై క్నుగ్ొనవచుచ.
అభివృదిి , ప్రవర్్ న్ా లేదా వెద
ై య ప్రిసత్
తథ ుల వలి మాస్క్ ధరించక్ుండా నిరోధించబడే వయక్ు్లు వస్ ంర తో చేసతన ఫేస్క ఫీల్త్ని ఉప్యోగ్ించవచుచ. బాగ్ా ఫతట్
అయియయ మాస్క్ని త్టటూకోలేక్ప్ో తే చెైల్త్ కేర్, డే కాయంప్ మరియు K-12 సెటూ ంి గ్లోి ఉండే ప్తలిలతో సహా; వస్ ంర తో చేసన
త ఫేస్క షీల్త్లను క్ూడా
ఉప్యోగ్ించవచుచ. K-12 సక్ల్తి, చెైల్త్ కేర్, ఎరీి లెరినంగ్, యూత్ డెవలప్మంట్, మరియు డే కేర్ ప్ో ర గ్ారమ్లు (తెలుగు) కొర్క్ు మాసత్ంగ్
సమాచార్ం కొర్క్ు Department of Health (DOH, డషప్ార్ూమంట్ ఆఫ్ హెల్త్)ని చకడండష. దీనికి అదనంగ్ా, మరింత్ సమాచార్ం కొర్క్ు CDC యొక్్
నిరిిష్ూ గూ
ర ప్పలక్ు చెందిన వయక్ు్ల కొర్క్ు ప్రిగణనలు సెక్షన్ను చకడండష. ఉచావాస వాల్తవలు లేదా వెంట్లు, లేదా సతంగ్ిల్త లేయర్ బందాన్ాలు
మరియు గ్ెైటర్లతో మాస్క్లను ఉప్యోగ్ానిన DOH సతఫార్సు చేయడం లేదు.
ప్నిప్రదేశంలో, నిరిిష్ూ ర్కాలెైన మాస్క్లు లేదా రెసతురేటర్లు అవసర్ం కావొచుచ. వాల్తవలతో ఉండే ఉచావాస వాల్తవలను Washington State
Department of Health (DOH, డషప్ార్ూమంట్ ఆఫ్ హెల్త్) మరియు Washington State Department of Labor & Industries (L&I, వాషతంగూన్
లేబర్ అండ్ ఇండసీూస్క
ీ ) (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) దావరా ప్బ్లిష్ చేసన
త మార్గ దర్శకాలక్ు అనుగుణంగ్ా ఉప్యోగ్ించవచుచ.
త్ర్చుగ్ా అడషగ్ే ప్రశనల జాబ్లతా కొర్క్ు దయచేసత మాస్క్లప్ెై DOH వెబ్ప్ేజీలను (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) సందరిశంచండష.

ప్రస్ ుత్ ఆజఞ లు మరియు ఆరోగయ ఆదేశాలు
ప్రస్ ుత్ ప్రభుత్వ ఆదేశాలు దిగువ ప్ేరొ్నన వాటితో సహా నిరిిష్ూ సెటూ ంి గ్లోి మాస్క్లు ధరించాల్నిన అవసర్ం ఉనన వయక్ు్లను దిగువన జాబ్లతా
చేసతంది:

•

హెల్త్కేర్ సెటూ ంి గ్లు

•

క్రెక్షనల్త మరియు జెైలు ఫెసతల్నటీస్క (వయోజన ఖ్ెైదల
ీ ు మరియు జెైళ్ి ల)

•

ప్రజా ర్వాణా (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే)

Washington State Department of Health(వాషతంగూన్ సేూట్ డషప్ార్ూమంట్ ఆఫ్ హెల్త్) ఆర్్ ర్
Secretary of Health Mask Order (సెక్రటరీ ఆఫ్ హెల్త్ మాస్క్ ఆదేశాలు) (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) ప్రకార్ంగ్ా వాషతంగూన్ ప్ౌర్పలు, ప్రిమిత్
మినహాయింప్పలు మరియు మినహాయింప్పలతో క్ూడషన వాయకిిన్ేష్న్ సతథతితో సంబంధం లేక్ుండా హెల్త్ కేర్ సెటూ ంి గ్లు మరియు వయోజన ఖ్ెైదు
మరియు జెల
ై ు ఫెసతల్నటీలి ో మాస్క్ ధరించాల్ని ఉంటటంది. ప్రజలు ఈ ఆదేశాలను ప్ాటించడానికి వయకి్గత్ంగ్ా బాధయత్ వహిస్ ార్ప; అయితే,
వాయప్ార్సంసథ లు వారి ఉదయ యగులు మరియు ఖ్ాతాదార్పలు దీనిని అమలు చేసేందుక్ు క్ూడా బాధయత్ వహిస్ ాయి. అదనప్ప సమాచారానికి
దయచేసత ఆదేశాలను చకడండష.
ఫెడర్ల్త ఆర్్ ర్
ప్బ్లిక్ టారన్ిప్ో రేూష్న్ ఆవశయక్త్లను Centers for Disease Control and Prevention order (సెంటర్ి ఫర్ డషసీజ్ క్ంటరరల్త అండ్ ప్తరవెనషన్) లో
క్నుగ్ొనవచుచ (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే). ఈ ఆదేశం ప్రకార్ంగ్ా విమాన్ాలు, ఓడలు, ఫెరీరలు, రెైళ్ి ల, సబ్వేలు, బసుిలు, టాకసిలు మరియు రెైడ్-షేర్ితో సహా
అనిన ప్రజా ర్వాణా మరియు ర్వాణా హబ్లోి ప్రయాణీక్ులు మాస్క్ ధరించడం అవసర్ం. ప్ాయసతంజర్లు అందర్ూ క్ూడా ఎకే్టప్పుడు, దిగ్ేటప్పుడు
మరియు ప్రయాణ సమయంలో విధిగ్ా మాస్క్ ధరించేలా ప్బ్లిక్ టారన్ిప్ో రేూష్న్ ఆప్రేటర్లు చకడాల్న. మరింత్ సమాచారానిన చటూ ప్ర్మైన
అధికార్పల కొర్క్ు CDC వెబ్ప్ేజీ లో క్నుగ్ొనవచుచ (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే).
CDC ప్రకార్ం ప్బ్లిక్ లేదా ప్ెవ
ైర ేట్ K-12 సక్లు సతసూమ్లు లేదా ఎరీి కేర్ మరియు ఎడుయకేష్న్/చెైల్త్ కేర్ (ECE) ప్ో ర గ్ారమ్ల దావరా నిర్వహించే బసుిలు
లేదా వాయన్లోి మాస్క్ని ధరించాల్నిన అవసర్ం లేదు. వారి విచక్షణ మేర్క్ు, సక్లు సతసూమ్లు మరియు ECE ప్ో ర గ్ారమ్లు బసుిలు లేదా వాయన్లోి
వయక్ు్లు మాస్క్లు ధరించాలని ఎంచుకోవచుచ. బసుి ర్వాణాప్ెై మరింత్ సమాచార్ం కొర్క్ు DOH K-12 సక్ల్తి, చెైల్త్ కేర్, ఎరీి లెరినంగ్, యూత్
డెవలప్మంట్, మరియు డే కాయంప్ ప్ో ర గ్ారమ్లోి కొవిడ్-19 వాయప్త్ ని నిరోధించడానికి ఆవశయక్త్లు మరియు మార్గ దర్శనం (తెలుగు) చకడండష.
వాషతంగూన్ సేూట్ గవర్నర్ ప్రక్టన
ఖ్ాతాదార్పలు మరియు ఉదయ యగులు ప్ాలుంచుక్ున్ే వాయప్ారాల కొర్క్ు బాధయత్లు మరియు ఆకాంక్షలప్ెై సమాచార్ం గవర్నర్ ప్రక్టన 20-25.19
కొవిడ్-19 వాషతంగూన్ రెడీ (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) మరియు ప్రక్టన 21-08 – భదరత్ వర్్ర్లు (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) లో జాబ్లతా చేశార్ప.
వాషతంగూన్ సేూట్ లేబర్ మరియు ఇండసీూ ీ మరియు గవర్నర్ ప్రక్టన
ప్ెైన జాబ్లతా చేసతన గవర్నర్ ప్రక్టన ప్రకార్ంగ్ా చాలా ప్నిప్ారంతాలోి మాస్క్లు అవసర్ం కానప్ుటికస, ఒక్వేళ్ వార్ప ఎంచుక్ుననటి యితే ప్ెవ
ైర ేట్
వాయప్ారాలక్ు ఇంకా మాస్క్లు అవసర్ం కావొచుచ. దయచేసత ఆయా ప్ారంతాలోిని నిబంధనలను గ్ౌర్వించండష. అదనంగ్ా, గవర్నర్ సేఫ్ వర్్ర్ి
ప్రక్టన (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే), నిరిిష్ూ ఆరోగయ ప్రమాదాలు ఉనన లేదా తీవరమైన కొవిడ్-19 ప్రమాదం ఉనన వయక్ు్లతో నివసతంచే కొంత్మంది ఉదయ యగులు
ఇప్ుటికస మాస్క్లు ధరించాల్ని రావొచుచ లేదా ఎంచుకోవాల్ని రావొచుచ; కారిమక్ులక్ు త్మను, త్మ క్ుటటంబాలను మరియు వారి
క్మూయనిటీలను ర్క్షంచుకోవడానికి మాస్క్ ధరించే హక్ు్ ఉంటటంది. 2021లో లెజిసేి చర్ సబ్లిటటయట్ సెన్ేట్ బ్లలుి 5254ను ఆమోదించింది, ఇది
ప్రజారోగయ అత్యవసర్ సమయంలో మాస్క్ ధరించే కారిమక్ుడష హక్ు్ను కాప్ాడుత్ుంది, ఈ ర్క్షణ ఇప్పుడు Revised Code of
Washington (RCW, సవరించబడ్ వాషతంగూన్ కోడ్) 49.17.485 (ఇంగ్ీిష్ మాత్రమే) వదద కోరడీక్రించబడషంది.
మరింత్ సమాచార్ం కొర్క్ు, దయచేసత కొవిడ్-19 నిరోధించడానికి L&I ఆవశయక్త్లు మరియు మార్గ దర్శకాలు (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) మరియు వర్్ర్
ఫేస్క క్వరింగ్ మరియు మాస్క్ ఆవశయక్త్లక్ు సంబంధించిన కొవిడ్-19 సాధార్ణ ప్రశనలు (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) చకడండష.

2

సాథనిక్ ప్రజారోగయ సంసథ లు మరియు అధికార్పలు
వారి ప్రిధిలో వాయధి వాయప్త్ ని నియంతిరంచడం, నిరోధించడానికి ఆరోగయ ఆదేశాలను జారీ చేసేందుక్ు సాథనిక్ ఆరోగయ అధికార్పలక్ు అధికార్ం
ఉంటటంది. ఈ ఆదేశాలు రాష్ూ వ
ీ ాయప్్ ఆదేశాల క్ంటే మరింత్ క్ఠినంగ్ా ఉండవచుచ, అయితే త్క్ు్వ క్ఠినంగ్ా ఉండవప. సాథనిక్ ఆరోగయ సంసథ లతో చెక్
చేయండష (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే), ఆ ప్ారంత్ంలో అనిన ఆరోగయ ఆదేశాలను ప్ాటించండష.

సతఫార్సులు
ఈ సమయంలో నిరిదష్ూ సెటూ ంి గులోి మాస్క్ వాడకానికి మిగ్ిల్న ఉనన ఆవశయక్త్లను ప్ెై సమాచార్ం ప్ేరొ్ననప్ుటికస, ఈ కిరంది సమాచార్ం ప్రిశీలన
కోసం సాధార్ణ ప్రజారోగయ సతఫార్పిలను వివరిస్ ుంది.
ర్దీద గ్ా ఉండే న్ాన్-హెల్త్కేర్ సెటూ ంి గ్ల కొర్క్ు మాసత్ంగ్ సతఫార్సులు
దిగువ సెటూ ంి గ్లోి సాధయమైనప్పుడు ఇండయ ర్ మాస్క్ ఉప్యోగ్ించడం సతఫార్సు చేయబడషంది. సెకూార్-నిరిిష్ూ మార్గ దర్శక్తావనిన దయచేసత కింద
చకడండష.
•

హో మ్లెస్క సరీవస్క ప్ర ర వెైడర్ (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే)

•

క్మరిషయల్త మాయరిటైమ్ సెటూ ంి గ్ (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే)(ఉదా., వాణిజయ సముదర ఆహార్ న్ౌక్లు (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే), కారోగ షతప్లు, క్ూ
ర సీ షతప్లు)

•

జనసమమర్థంగ్ా ఉండే ప్నిప్ారంత్ం (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) గ్ోదాములు, ఫాయక్ూరీలు మరియు ఫపడ్ ప్ాయకేజింగ్ మరియు మాంసం ప్ారసెసతంగ్
ఫెసతల్నటీలు వంటి ప్ని సవభావం కార్ణంగ్ా సామాజిక్ దకర్ం సాధయం కాని ర్దీదగ్ా ఉండే వర్్ సెటూ ంి గ్

•

వర్్ రిలీజ్ ఫెసతల్నటీస్క, టారనిిష్నల్త హౌసతంగ్, జువెన్ెైల్త రిహాబ్లల్నటేష్న్ లేదా డషటనష న్ ఫెసతల్నటీలు, మరియు తాతా్ల్నక్ వర్్ర్ హౌసతంగ్తో
సహా ర్దీద గ్ా ఉండే జీవించే ప్రదేశాలు (బెడ్ర్ూమ్లు మినహాయించి)

•

వయోజనుల జెైళ్ి ల, వయోజన కారాగ్ారాలు, జువెన్ెైల్త రిహాబ్లల్నటేష్న్ ఫెసతల్నటీలు, లేదా జువెన్ల్త
ెై డషటనష న్ ఫెసతల్నటీలి ో ఉనన వయక్ు్ల ను
ఖ్ెైదు చేసన
త సెటూ ంి గ్లోిని లోప్ల్న ప్రదేశాలు (ఉదా. కోర్పూ గదులు).

ప్ెై సెటూ ంి గ్లోి నివసతంచే లేదా ప్నిచేసే వయక్ు్లు ఈ సెటూ ంి గ్లోి లేనప్పుడు సాధార్ణ ప్రజానీక్ం వలే అదే సతఫార్సులను ప్ాటించాల్న (ఉదా. క్మూయనిటీలో
ఉననప్పుడు). వాయధి ప్రబలడం వంటి నిరిిష్ూ ప్రిసత్
తథ ులోి మాస్క్ ఉప్యోగ్ించాలని ప్రజారోగయ అధికార్పలు అభయరిించవచుచ.
ప్రజలు గుమిగూడే ఆరోగయ సంర్క్షణేత్ర్ సంసథ లక్ు (వాయప్ారాలు మరియు సంసథ లు వంటివి) వారి ఫెసతల్నటీలి ో మాస్క్లు అవసర్ం కావొచుచ. ఈ
సంసథ లు త్మ సెటూ ంి గ్లో మాస్క్లు అవసర్మా లేదా అని నిర్ణయించేటప్పుడు దిగువ ప్ేరొ్నన అనిన కార్కాలను ప్రిగణనలోకి తీసుకోవాల్న:
•

సెటూ ంి గ్లో వయక్ు్ల నిసిహాయత్ లేదా దుర్బలత్
o

కొవిడ్-19 వాయకిిన్లప్ెై అప్ టట డేట్గ్ా లేని వయక్ు్లు కొవిడ్-19 బారిన ప్డటానికి మరియు తీవరమైన వాయధి అభివృదిి
చెందడానికి ఆసా్ర్ం ఉంటటంది

o
•

నిరిిష్ూ వెద
ై య ప్రిసత్
తథ ులు ఉండే వయక్ు్లక్ు తీవరమన
ై కొవిడ్-19 వాయధి ప్రమాదం ఎక్ు్వగ్ా ఉంటటంది.

సెటూ ంి గ్లో వెంటిలేష్న్ న్ాణయత్ - HVAC సతసూమ్లతో మరియు లేక్ుండా ఉండే రెండు ఫెసతల్నటీలతో సహా, సమాచార్ం మరియు వెంటిలేష్న్
ఆప్ష న్ల కొర్క్ు కొవిడ్-19 వాయప్త్ ని త్గ్ిగంచడానికి వెంటిలేష్న్ మరియు గ్ాల్న న్ాణయత్(wa.gov) (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) మరియు భవంత్ులోి
వెంటిలేష్న్ | CDC చకడండష

•

సెటూ ంి గ్లో ప్రజాలు సామాజిక్ దకర్ం ప్ాటించే సామర్థయం

•

సెటూ ంి గ్లో కొవిడ్-19 అనుమానిత్ లేదా ధృవీక్రించిన వాయప్త్ – జనసమమర్థంగ్ా ఉండే న్ాన్ హెల్త్ కేర్ సెటూ ంి గ్లో వాయప్త్ చెందినప్పుడు
ఇండయ ర్ మాస్క్లు వాడాలని బలంగ్ా సతఫార్సు చేస్ ున్ానర్ప.
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•

క్మూయనిటీ సాథయిలోి వాయధి అధిక్ంగ్ా ఉననప్పుడు, CDC మరియు DOHలు వాయకిిన్ేష్న్ సతథతితో సంబందం లేక్ుండా ప్రజలందర్ూ క్ూడా
ఇండయ ర్లోి మాస్క్లు ధరించాలని సతఫార్సు చేస్ ున్ానయి. CDC కొవిడ-19 క్మూయనిటీ లెవల్తి చకడండష.

వార్ప మాస్క్ ధరించాలని అనుక్ుంటే, ఈ సంసథ లు వారిని ధరించక్ుండా నిర్పతాిహప్ర్చరాదు. వయకి్గత్ మాసత్ంగ్ ఆవశయక్త్లు మరియు రిస్క్
ఆధారిత్ ప్రిగణనల కొర్క్ు కిరంద చకడండష
వయకి్గత్ మాస్క్ ఆవశయక్త్లు
రోగలక్షణాలునన, ప్ాజిటివ్గ్ా టస్కూ చేసతన, లేదా కొవిడ్-19 ఉనన ఎవరితోన్ెన్
ై ా ఎక్ిప్ోి జ్ అయినవార్ప, కొవిడ్-19క్ు మీర్ప ప్ాజిటివ్గ్ా టస్కూ చేయబడషతే
ఏమి చేయాల్న (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే), కొవిడ్-19 ఉనన ఎవరితోన్ెైన్ా సంభావయంగ్ా ఎక్ిప్ోి జ్ అయితే ఏమి చేయాల్న (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే), మరియు కొవిడ్19 రోగలక్షణాల డెసతష్న్ టీల
ర ు క్ు అనుగుణంగ్ా మాస్క్ ధరించాల్న. వార్ప ఉండే సెటూ ంి గ్ కొర్క్ు అవసర్మైతే వయక్ు్లు విధిగ్ా మాస్క్ ధరించాల్న.
సమాచార్ ఆవశయక్త్ల కొర్క్ు ప్రస్ ుత్ ఆదేశాలు మరియు ఆరోగయ ఆదేశాలు చకడండష.
ప్ెై ప్రిసత్
తథ ులు వరి్ంచనప్ుటికస, వయకి్గత్ లేదా క్మూయనిటీ సాథయి ప్రమాదం ఆధార్ంగ్ా మాస్క్ని ధరించవచుచ. మాస్క్ ధరించాలా లేదా అని
నిర్ణయించుక్ున్ేటప్పుడు, వయక్ు్లు ఈ దిగువ కార్కాలను ప్రిగణనలోకి తీసుకోవాల్న:
•

వయకి్గత్ వాయకిిన్ేష్న్ సతథ తి, క్ుటటంబం, సేనహిత్ులు మరియు వారికి చుటట
ూ ఉండే ఇత్ర్పల వాయకిిన్ేష్న్ సతథతి - కొవిడ్-19 వాయకిిన్లప్ెై
అప్ టట డేట్గ్ా లేని వయక్ు్లు కొవిడ్-19 బారిని ప్డటానికి మరియు తీవరమన
ై వాయధి అభివృదిి చెందడానికి ఆసా్ర్ం ఉంటటంది

•

తీవరమైన కొవిడ్-19 వాయధిని ప్రమాదానిన ప్ెంచే వయకి్గత్ వెైదయ ప్రిసథ త్
త ులు మరియు క్ుటటంబం, సేనహిత్ులు, మరియు వారి చుటట
ూ ఉండే
వారి వెైదయ ప్రిసత్
తథ ులు

•

మీర్ప ఉండే సెటూ ంి గ్ లక్షణాలు (ఉదా. జనసమమర్థం, గ్ాల్నవెలుత్ుర్ప సక్రమంగ్ా లేక్ప్ో వడం)

•

క్మూయనిటీ సాథయిలోి వాయధి అధిక్ంగ్ా ఉననప్పుడు, CDC మరియు DOHలు వాయకిిన్ేష్న్ సతథతితో సంబందం లేక్ుండా ప్రజలందర్ూ క్ూడా
ఇండయ ర్లోి మాస్క్లు ధరించాలని సతఫార్సు చేస్ ున్ానయి. CDC కొవిడ-19 క్మూయనిటీ లెవల్తి చకడండష.

కొవిడ్-19కు సంబంధంచిన మర్చంత సమాచార్ం, మర్చన్ని వనర్పలు
వాషతంగూన్లో ప్రస్ ుత్ కొవిడ్-19 ప్రిసతి
తథ (తెలుగు), గవర్నర్ ఇన్సేి ప్రక్టనలు (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమ)ే , రోగలక్షణాలు (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే), ఇది ఏవిధంగ్ా
వాయప్త్ చెందుత్ుంది (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే), మరియు వయక్ు్లు ఎలా మరియు ఎప్పుడు టస్కూ చేయించుకోవాల్న (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) ప్ెై అప్డేట్లను
ప్ర ందండష. మరింత్ సమాచార్ం కొర్క్ు మా త్ర్చుగ్ా అడషగ్ే ప్రశనలు చకడండష (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమ)ే .
ఒక్ వయకి్ జాతి/తెగ లేదా జాతీయత్ అన్ేవి వాటిక్విగ్ా కొవిడ్-19 వలన వారికి ఎక్ు్వ ప్రమాదానిన క్ల్నగ్ించవప. అయితే, శవవతేత్ర్ వరాణలవార్ప కోవిడ్19 వలన అసమ నిష్ుతి్ లో ప్రభావిత్ం అవపత్ుననటటూ డేటా తెలుప్పత్ుననది. ఇందుక్ు జాతాయధిక్యత్, ప్రతేయకించి, వయవసీథక్ృత్ జాతాయధిక్యత్ ఫల్నతాలు
కార్ణం. వీటివలన కొనిన బృందాలక్ు త్మను తాము, త్మ సామాజిక్ బృందాలను కాప్ాడుక్ున్ే అవకాశాలు సవలుంగ్ా ఉంటటన్ానయి. అప్ో హలు
అసవసథ త్క్ు విర్పది ంగ్ా ప్ో రాడటానికి సాయప్డవప (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే). ప్పకార్పి మరియు త్ప్పుడు సమాచార్ం వాయప్త్ చెందక్ుండా ఉండటానికి
ఇత్ర్పలతో ఖ్చిచత్మైన సమాచారానిన ప్ంచుకోండష.
•

WA సేూట్ డషప్ార్ూమంట్ ఆఫ్ హెల్త్ 2019 న్ోవల్త
ె క్రోన్ావెర్
ై స్క అవపట్బరక్
ర (కొవిడ్-19) (తెలుగు)

•

WA సేూట్ క్రోన్ా వెర్
ై స్క ప్రతిసుందన (కొవిడ్-19) (తెలుగు)

•

మీ సాథనిక్ హెల్త్ డషప్ార్ూమంట్ లేదా డషసూ క్
త ీ ూని క్నుగ్ొనండష (ఇంగ్ిిష్)

•

CDC క్రోన్ా వెైర్స్క (కొవిడ్-19) (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే)

•

యాకెిస్క చేసుకోగల, వినికిడష లోప్ం ఉండేవారికి సేనహప్యర్వక్మన
ై ఫేస్క మాస్క్ (HSDC) (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే)
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మర్చన్ని ప్రశిలు ఉనాియా? మా కోవిడ్-19 సమాచార్ హాట్లెన్
ై క్ు కాల్త చేయండష: 1-800-525-0127
సో మవార్ం – 6 a.m. నుంచి 10 p.m., మంగళ్వార్ం – ఆదివార్ం మరియు ప్రభుత్వ సెలవప దిన్ాలోి (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే), 6 a.m. నుంచి 6 p.m.
దుబాషీ సరీవసుల కొర్క్ు, వార్ప సమాధానం ఇచిచనప్పుడు # ప్రస్క
ర చేయండి మరియు మీ భాష్ను ప్ేరొ్నండష. మీ ఆరోగ్ాయనికి సంబంధించిన,
కొవిడ్-19 ప్రీక్ష లేదా ప్రీక్ష ఫల్నతాల గురించిన ప్రశనల కోసం, దయచేసత ఆరోగయ సంర్క్షణ సేవలను అందించేవారిని సంప్రదించండష.
ఈ డాక్ుయమంట్ను మరో ఫారెమట్లో అభయరిథంచడానికి, 1-800-525-0127 క్ు కాల్త చేయండష. బధిర్పలు లేదా వినటం క్ష్ూ ం అయియయ వినియోగదార్పలు,
దయచేసత 711 (Washington Relay) క్ు కాల్త చేయండష లేదా civil.rights@doh.wa.gov క్ు ఇమయిల్త చేయండష.
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అనుబంధం A: ప్దకోశం
హెల్త్ కేర్ సరటిటంగ్
Secretary of Health’s Mask Order (సెక్రటరీ ఆఫ్ హెల్త్ యొక్్ మాస్క్ ఆదేశాలు) (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) ప్రకార్ంగ్ా, హెల్త్ కేర్ సెటూ ంి గ్లు మరియు
దీర్ఘకాల్నక్ సంర్క్షణ సెటూ ంి గ్లు కొనిన మినహాయింప్పలతో, వయక్ు్లక్ు వయకి్గత్ంగ్ా ఆరోగయ సంర్క్షణ సేవలను అందించడానికి ప్ారథమిక్ంగ్ా
ఉప్యోగ్ించే ఏదెన్
ై ా ప్బ్లిక్ లేదా ప్రయివేట్ సెటూ ంి గ్లు. హాసతుటిట్ వంటి ఆరోగయ సంర్క్షణసేవలు అందించడానికి ప్ారథమిక్ంగ్ా ఉప్యోగ్ించే ఫెసల్న
త టీ
లోప్ల ఉననటి యితే, అప్పుడు, మినహాయింప్పలు మరియు ఫేస్క క్వరింగ్ ఆదేశంలోని మినహాయింప్పలక్ు లోబడష, ఫెసల్న
త టీ అంత్టా క్ూడా విధిగ్ా
ఫేస్క క్వరింగ్లు ధరించాల్న. కిరాణా సోూ ర్పలోప్ల ఫార్మసీ లేదా సక్లు నర్పి ఆఫీసు, హెల్త్ కేర్ సెటూ ంి గ్ లేదా ఫెసతల్నటీ యొక్్ ఇత్ర్ ప్ారంతాలు
కాక్ుండా ఆరోగయ సంర్క్షణ అందించడానికి ప్ారథమిక్ంగ్ా ఉప్యోగ్ించే ప్ారంతాలతో సహా దీర్ఘకాల్నక్ సంర్క్షణ సెటూ ంి గ్లు వంటి మరో ఉదేదశయం కొర్క్ు
ప్ారథమిక్ంగ్ా ఉప్యోగ్ించే ఫెసల్న
త టీ లోప్ల ఉననటి యితే. మినహాయింప్పలు మరియు ఫేస్క క్వరింగ్ ఆదేశాలోిని మినహాయింప్పలక్ు లోబడష, ఆరోగయ
సంర్క్షణను అందించడానికి ప్ారథమిక్ంగ్ా ఉప్యోగంచే ప్ారంతాలోి ఫేస్క క్వరింగ్లను విధిగ్ా ధరించాల్న. దిగువ మినహాయించనటి యితే, హెల్త్ కేర్
ప్ర ర ఫెష్నల్త కెడ
ర ెనిషయల్త ఆవశయక్త్లు (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) జాబ్లతాలో జాబ్లతా చేసతన వయక్ు్లతో సహా కెరడెనిషయల్తి ఉనన హెల్త్ కేర్ ప్ర ర వెడ
ై ర్లు,
అదేవిధంగ్ా కెరడెనిషయల్త లేక్ుండా ఆరోగయ సంర్క్షణ సేవలను అందించడానికి చటూ ం దావరా అనుమతించిన వయక్ు్లు ఉంటార్ప. ఆర్ోగ్య సంర్క్షణ
న్నప్ుణులకు అదనంగా, ఉద్య యగ్ులు మర్చయు సందర్శకులు అందర్ూ కూడా, ఆర్ోగ్య సంర్క్షణ కేంద్ారలోో ఉనిప్ుుడు మాస్క్ ధర్చంచాల్సి ఉంట ంద్.
హెల్త్ కేర్ సెటూ ంి గ్లు మరియు దీర్ఘకాల్నక్ సంర్క్షణ సెటూ ంి గ్ల న్ాన్ ఎక్ిక్ూ
ి జివ్ జాబ్లతా దిగువన ఇవవబడషంది:
•

ఆసుప్త్ురలతో సహా అయితే వాటికే ప్రిమిత్ం కాక్ుండా అక్ుయట్ కేర్ ఫెసతల్నటీలు;

•

దీర్ఘకాల్నక్ అక్ూయట్ కేర్ ఫెసతల్నటీలు;

•

ఇన్ప్ేషెంట్ రిహాబ్లల్నటేష్న్ ఫెసల్న
త టీలు;

•

మూలాయంక్నం మరియు చికితాి ఫెసల్న
త టీలు, నివాసతత్ చికితాి ఫెసతల్నటీలు, సుర్క్షత్ డీటాక్ి ఫెసతల్నటీలతో సహా అయితే వాటికే ప్రిమిత్ం
కాక్ుండా ఇన్ప్ేషెంట్ ప్రవర్్ న్ాత్మక్ హెల్త్ ఫెసతల్నటీస్క.

•

నరిింగ్ హో మ్లు, అసతసూ డ్
ె ల్నవింగ్ ఫెసతల్నటీలు, వయోజన ఫాయమిలీ హో మ్లు, సరిూఫడ్
ెై క్మూయనిటీ రెసతడెనిషయల్త సరీవస్కలు, సప్ో ర్ూలు
అందించే సెటూ ంి గ్లు, మరియు మర్పగ్ెన
ై సరీవస్క ఫెసతల్నటీస్క సహా, అయితే వీటికే ప్రిమిత్ం కాక్ుండా రెసతడెనిషయల్త లాంగ్ టర్మ కేర్
ఫెసతల్నటీస్క;

•

మొబెైల్త కిినిక్లు లేదా హెల్త్కేర్ని అందించే ఇత్ర్ వాహన్ాలు;

•

డయాల్నసతస్క సెంటర్లు, ఫతజిషతయన్ ఆఫీస్కలు, ప్రవర్్ న్ాత్మక్ హెల్త్ ఫెసతల్నటీలతో (సెైకయ
ిర ాటిస్కూలు, మానసతక్ ఆరోగయ కౌనిిలర్లు, మరియు
మాదక్ దరవాయల వినియోగ ర్పగమత్ నిప్పణులతో సహా) అయితే వీటికే ప్రిమిత్ం కాక్ుండా అవపట్ప్ేషెంట్ ఫెసతల్నటీలు;

•

డెంటల్త మరియు డెంటల్త సెుషాల్నటీ ప్ెసతల్నటీలు;

•

ఆప్ోూ మటీర మరియు ఆప్్ మాలజీ ఫెసల్న
త టీలు;

•

ఫార్మసీలు (రిటైల్త ప్ారంతాలు చేర్చబడలేదు);

•

మసాజ్ థెర్ప్ీ ఆఫీసులు (దీనిలో సాులు మరియు వెల్తన్ెస్క/ఫతట్న్ెస్క సెంటర్లు వంటి న్ాన్-హెల్త్ కేర్ సెటూ ంి గ్లోి మసాజ్లు నిర్వహించే
నిరాిరిత్ ప్ారంతాలు ఉంటాయి);

•

కెైరోప్ారకసూస్క ఆఫీసులు;

•

మిడ్ వెైఫరీ(మంత్రసాని) విధాన్ాలు మరియు సాూండ్-ఎలోన్ జనన కేందారలు;

•

ఐసో లేష్న్ మరియు/లేదా కావర్ంటన్
ై ఫెసతల్నటీలు;

•

అంబుయలేటరీ సరిిక్ల్త ఫెసతల్నటీలు;

•

అరెింట్ కేర్ సెంటర్ి;

•

హాసతుక్ కేర్ సెంటర్లు; మరియు
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•

హో మ్ హెల్త్ కేర్, హో మ్ కేర్, వయకి్గత్ సంర్క్షణ, లేదా ప్ెయిడ్ ప్ర ర వెడ
ై ర్లు దావరా అందించే హాసతుక్ కేర్ సరీవస్కల సెటూ ంి గ్లు.

హెల్త్ కేర్ సెటూ ంి గ్లు మరియు దీర్ఘకాల్నక్ కేర్ సెటూ ంి గ్లోి ఇవి చేర్చబడవప:
•

నిరాిరిత్ ఫస్కూ ఎయిడ్ ప్ారంతాలు (హెల్త్ కేర్ సెటూ ంి గ్లు) వంటి హెల్త్ కేర్ సరీవస్కలను అందించడానికి ప్ారథమిక్ంగ్ా ఉప్యోగ్ించే ప్ారంతాలు
కాక్ుండా, సో ుర్ూ్ మరియు ప్ేరక్షక్ులు ఉండే ఈవెంట్లు లేదా ఇత్ర్ సమావేశాలు జరిగ్ే సెటూ ంి గ్లు (కెరడెనిషయల్త అథ్ెి టిక్ టన
ైర ర్ లు ప్ేి యర్
లక్ు సంర్క్షణను అందిస్ ుననప్పుడు సహా);

•

Department of Children, Youth & Families (DCYF, డషప్ార్ూమంట్ఆఫ్ చెల్త
ై ్ , యూత్ మరియు ఫాయమిలీలు) నుంచి లెస
ై ెన్ి ప్ర ందిన
ప్ారథమిక్ంగ్ా హెల్త్ కేర్ సరీవస్కలను అందించని ఫో సూ ర్ హో మ్లు;

•

ప్రజలక్ు ఆరోగయ సంర్క్షణ అందించని రీసెర్చ ఫెసతల్నటీస్క;

•

వెటర్నరీ హెల్త్ కేర్ సెటూ ంి గ్లు;

•

జంత్ు సంర్క్షణ ఏజెనీిలు;

•

లాభాప్ేక్ష లేని మానవ సర సెైటల
ీ ు; మరియు

•

సరీవస్కలను అందించే మడషక్ల్త మారిజువాన్ా (గంజాయి) క్నిలెూంట్లతో సహా, గంజాయి రిటల్త
ై అవపట్లెట్లు.

హెల్త్ కేర్ ఫెసతల్నటీకి అవపట్డయ ర్లోి మాస్క్లు అవసర్ం అయితే, మీర్ప వారి వాయప్ార్ నిబంధనలక్ు క్టటూబడష ఉండాల్న. మరింత్ సమాచార్ం కొర్క్ు ప్ెన
ై
‘‘ర్ూల్తి ఆఫ్ ర్ూమ్’’(ప్రిసత్
తథ ులక్ు త్గగ టి టగ్ా సవంత్ నిబంధనలు) ని చకడండష. సో ర్ి క్ంటరరల్త మార్గ దర్శనం (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) మరియు నిరిిష్ూ హెల్త్
కేర్ ఫెసతల్నటీలి ో సందర్శన మార్గ దర్శన్ాలతో సహా సవిస్ ర్మైన మార్గ దర్శనం కొర్క్ు దయచేసత హెల్త్కేర్ సెటూ ంి గ్లో కొవిడ్-19 సంకారమయత్ను
నిరోధించడం (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) చకడండష.
సవంత న్నబంధనలు ఏర్ుర్పచుకోవడం
వాయప్ారాలు, ఆర్గ న్ెైజేష్న్లు, ఫెసతల్నటీలు, మరియు ఎసాూబ్లిష్మంట్లోి వారి ఎసాూబ్లిష్మంట్ లేదా ఫెసతల్నటీలో మాస్క్లు ధరించడానికి వారి సవంత్
నియమాలను ర్ూప్ర ందించే హక్ు్ ఉంటటంది. L&I ఆదేశాలు (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే)లోని అనిన ఆవశయక్త్లను వాయప్ారాలు ప్ాటించాల్ని ఉంటటంది,
సెక్రటరీ ఆఫ్ హెల్త్ మాస్క్ ఆదేశాలు (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) క్ంటే మరింత్ ర్క్షణాత్మక్ంగ్ా ఉండటానికి సెటూ ంి గ్లోి (ఉదా. అవపట్డయ ర్లు) మాస్క్ల
ఆవశయక్త్ను ఎంచుకోవచుచ.
క్మూయనిటీలో వాయప్త్ ని ప్రిమిత్ం చేయడానికి సాథనిక్ ప్రజారోగయ అధికార్పలు మరింత్ ర్క్షణాత్మక్ మాస్క్ ఆదేశాలను క్ూడా జారీ చేయవచుచ. ఈ
నిబంధనలు సెక్ట
ర రీ ఆఫ్ హెల్త్ మాస్క్ ఆదేశం (ఇంగ్ిిష్ మాత్రమే) క్ంటే మరింత్ ర్క్షణాత్మక్ంగ్ా ఉండవచుచ, అయితే అవి త్క్ు్వ ర్క్షణాత్మక్ంగ్ా
ఉండవప.
అదనంగ్ా, కొంత్మంది వయక్ు్లు, మాస్క్ ధరించాల్ని రావొచుచ, లేదా ధరించాలని ఎంచుకోవచుచ. సేూట్ లేదా సాథనిక్ంగ్ా మాస్క్ అతాయవశయక్త్ యాకిూవ్
గ్ా లేనప్ుటికస, ప్బ్లిక్లో మార్పు ధరించాలని వార్ప ఎంచుక్ున్ే హక్ు్ ఉంటటంది. త్మని, వారి క్ుటటంబాలను మరియు క్మూయనిటీలను
సంర్క్షంచడానికి మాస్క్ ధరించాలన్ే వారి ఎంప్తక్ను దయచేసత గ్ౌర్వించండష మీర్ప మాస్క్ ధరించాలని ఎంచుక్ుంటే, గురి్ంప్ప ఉదేదశాయలు వంటి
ప్రిసత్
తథ ులోి క్ుిప్్ ంగ్ా మాస్క్ తొలగ్ించమని మిమమల్నన అడగవచుచ అని గమనించండష.
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