ఒక వ్్యక్తిలో రోగలక్షణాలు కనిపిస్తే
ఏమి చేయాలి?
K-12 స్్కకూళ్్లలు, చైల్డ్  కేర్, అలాగే వాటికి సంబంధిించిన పాఠ్్యాాంశయేతర కార్్యక్్రమాల కోసం ఈ ఫ్లోచార్్టటు తయారుచేశారు.

ఒక వ్్యక్తిలో ఈ లక్షణాల్లో ఒకటి లేదా ఎక్్కకువ కనిపిస్తే:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

జ్్వరం (≥100.4°F/38°C) లేదా వణుకు
ఆయాసం లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్్బబంది
కండరాలు లేదా ఒళ్్లలు నొప్పులు
కొత్్తగా రుచి లేదా వాసన కోల్పోవడం
దగ్్గగు (కొత్్తగా వచ్్చిింది, మారిింది, లేదా విషమిించిింది)
వికారం, వాాంతులు, లేదా విరేచనాలు
అలసట
గొొంతు నొప్పి
ముక్్కకుదిబ్్బడ లేదా ముక్్కకు కారడం*

ఇంటి వద్దే ఐసోలేషన్లో ఉండి Covid-19 కోసం పరీక్ష చేయిించుకోవాలి

ఫలానా దీర్్ఘకాలిక రోగం ఉన్్నట్్లలు నిర్ధారిించినా ఆ రోగ
లక్షణాలు కనిపిించకపోతే
లేదా ఆరోగ్్య సంరక్షణ అందిించేవ్్యక్తి మరో రోగం ఉన్్నట్్లలు
రోగ నిర్ధారణ చేయకపోతే

వాళ్్లకు COVID-19 పరీక్షలో
పాజిటివ్ అని తేలితే

వాళ్్లకు COVID-19 పరీక్షలో
నెగిటివ్ అని తేలితే

లేదా వారు పరీక్ష చేయిించుకోకపోతే

ఇంటి వద్దే ఐసోలేషన్లో ఉండాలి

దిగువ పేర్కొన్్న సందర్భాల్లో స్్కకూలు, చైల్డ్ కేర్,
మరియు ఇతర కార్్యకలాపాలకు తిరిగి వెళ్్లలండి:

దిగువ పేర్కొన్్న సందర్భాల్లో, రోగలక్షణాలు మొదటగా కనిపిించిన ఐదురోజులు గడిచిన
తరువాత వారు స్్కకూలుకు, చైల్డ్ కేర్ మరియు ఇతర కార్్యకలాపాలకు తిరిగి వెళ్్లవచ్్చచు:

1. గడిచిన 24 గంటల్లో జ్్వరం రాకపోవడం (ఔషధాలు తీసుకోకుండా)

1. గడిచిన 24 గంటల్లోపు ఎలాాంటి జ్్వరం లేకపోవడం (ఔషధాలు తీసుకోకుండా) మరియు

మరియు

2. రోగలక్షణాలు గణనీయంగా మెరుగయ్యాయి

2. రోగలక్షణాలు గణనీయంగా మెరుగయ్యాయి

అదనంగా, ఇతరులతో ఉన్్నప్పుడు వాళ్్లలు 6–10వ రోజువరకు తప్్పనిసరిగా మాస్క్

లక్షణాలు అలాగే ఉంటే, ఆ లక్షణాలు మొదలైన కనీసం ఐదు రోజుల తర్వాత,

ధరిించాలి.**

ప్్రతీ 24-48 గంటలకు మళ్లీ పరీక్షషించుకోోండి.

చైల్డ్ కేర్ ప్రొవైడర్్లలు తప్్పనిసరిగా వారి Washington Administrative Code (WAC, వాషిింగ్్టన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కోడ్)
మరియు లైసెన్స్ నియమాలను సమీక్షషించి ఏవైనా అదనపు చర్్యలు అవసరమైతే వాటిని తీసుకోవాలి.

DOH 820-229 August 4, 2022 Telugu ఈ పత్రాన్ని మరొక
ఆకృతిలో అభ్్యర్్థిించడానికి, 1-800-525-0127 కు సంప్్రదిించండి. చెవిటితనం
ఉన్్న వినియోగదారులు, దయచేసి 711 (Washington Relay) కు కాల్
చేయండి లేదా civil.rights@doh.wa.gov కు ఇమెయిల్ పంపండి.

* చిన్నారికి రెెండేళ్్ల కంటే తక్్కకువ వయసు ఉండి ఇతర లక్షణాలేవీ లేకుండా ముక్్కకుదిబ్్బడ/ముక్్కకు కారడం మాత్్రమే
ఉంటే, పరీక్ష అలాగే ఐసోలేషన్ అవసరం లేదు. చిన్నారిలో లక్షణాలు మరిింత తీవ్్రమైతే లేదా ఐదు రోజుల
కంటే ఎక్్కకువ కాలం కొనసాగితే, రెెండేళ్్ల కంటే ఎక్్కకువ వయసు పిల్్లల కోసం ఈ ఫ్లోచార్్టటులో ఇచ్చిన నిర్దేశాలను
పాటిించడంతో పాటు ఆరోగ్్య సంరక్షణ అందిించే వ్్యక్తిని సంప్్రదిించాల్్సిిందిగా గట్టిగా సిఫార్్ససు చేస్్తతున్నారు.
** సరిగ్గా ఫిట్ అయ్యే మాస్క్ని మీరు ధరిించలేకపోతే: మీరు ఇంటి వద్దే పూర్తిగా 10 రోజుల పాటు ఐసోలేషన్ పూర్తి
చేయాలి. అదనపు సమాచారం కోసం K–12/
K–12/చైల్డ్
చైల్డ్ కేర్ గైడెన్స్ చూడండి.

మీరు ఎక్స్పోజర్ నోటిఫికేషన్ అందుకుంటే లేదా మీరు
COVID-19కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యారని అనుకుంటే ఏం చేయాలి
K-12 స్్కకూళ్్లలు, చైల్డ్  కేర్, అలాగే వాటికి సంబంధిించిన పాఠ్్యాాంశయేతర కార్్యక్్రమాల కోసం ఈ ఫ్లోచార్్టటు తయారుచేశారు.
❑ స్్కకూలుకు, చైల్డ్ కేర్, వాటికి సంబంధిించిన కార్్యకలాపాలకు హాజరౌతూ ఉండండి.

వ్యాక్సినేషన్ స్థి తితో సంబంధం లేకుండా,

❑ ఎక్స్పోజర్ అయిన తరువాత 10 రోజులపాటు రోగలక్షణాలను గమనిస్్తతూ ఉండండి.
❑ ఎక్స్పోజర్ తర్వాత, వీలైనంత త్్వరగా పరీక్ష చేయిించుకోవాలి.

దిగువ మార్్గ దర్్శకాలు పాటిించండి:

❑ ఎక్స్పోజర్ అయిన తరువాత 10 రోజుల పాటు బాగా ఫిట్ అయ్యే మాస్క్ని ధరిించాలి.

ఎక్స్పోజ్ అయిన వ్్యక్తిలో ఎక్స్పోజర్కు గురైన

అవును

10 రోజుల్లోపు రోగలక్షణాలు కనిపిస్్తతున్నాయా?

ఇంటి వద్్ద ఐసోలేషన్లో ఉంటూ
COVID-19 కోసం పరీక్ష చేయిించుకోోండి

వాళ్్ల COVID-19
పరీక్షలో నెగిటివ్
అని తేలిింది

వాళ్్ల COVID-19
పరీక్షలో పాజిటివ్
అని తేలిింది

లేదు

స్్కకూలు, చైల్డ్ కేర్, ఇతర కార్్యకలాపాలను కొనసాగిించండి
వాళ్్లలు స్్కకూలుకు, చైల్డ్ కేర్కు వెళ్్త
తూ అన్ని కార్్యకలాపాల్లో పాల్్గొొంటూ ఉండవచ్్చచు,
అలాగే:
❑ ఎక్స్పోజ్ అయిన తరువాత 10 రోజుల పాటు COVID-19 వస్తే తీవ్్రమైన
అనారోగ్యానికి గురయ్యే ప్్రమాదం ఉన్్న వారికి దగ్్గర్లో ఉన్్నప్పుడు బాగా ఫిట్
అయ్యే మాస్క్ని ధరిించాలి.
❑ ఎక్స్పోజర్ తర్వాత, వీలైనంత త్్వరగా పరీక్ష చేయిించుకోవాలి.
ఎక్స్పోజ్ అయిన వ్్యక్తి Covid-19 పరీక్ష చేయిించుకున్నాడా?

స్్కకూలుకు, చైల్డ్ కేర్,
వాటికి సంబంధిించిన
కార్్యకలాపాలకు
తిరిగి వెళ్్లలండి

ఇంటి వద్్ద ఐసోలేట్
అవ్్వవండి

దిగువ పేర్కొన్్న సందర్భాల్లో వాళ్్లలు
స్్కకూలుకు, చైల్డ్ కేర్కు తిరిగి వెళ్లి అన్ని
కార్్యకలాపాల్లో పాల్గొనవచ్్చచు:

దిగువ పేర్కొన్్న సందర్భాల్లో,
రోగలక్షణాలు మొదటగా కనిపిించిన
ఐదురోజులు గడిచిన తరువాత వారు
స్్కకూలుకు, చైల్డ్ కేర్ మరియు ఇతర
కార్్యకలాపాలకు తిరిగి వెళ్్లవచ్్చచు:

1. గడిచిన 24 గంటల్లోపు ఎలాాంటి
జ్్వరం లేకపోవడం (ఔషధాలు
తీసుకోకుండా) అలాగే

1. గడిచిన 24 గంటల్లోపు ఎలాాంటి
జ్్వరం లేకపోవడం (ఔషధాలు
తీసుకోకుండా) అలాగే

2. రోగలక్షణాలు గణనీయంగా
మెరుగయ్యాయి

2. రోగలక్షణాలు గణనీయంగా
మెరుగయ్యాయి

లక్షణాలు అలాగే ఉంటే, ఆ లక్షణాలు
మొదలైన కనీసం ఐదు రోజుల
తర్వాత, ప్్రతీ 24-48 గంటలకు మళ్లీ
పరీక్షషించుకోోండి.

అదనంగా, ఇతరులతో ఉన్్నప్పుడు వాళ్్లలు
6–10వ రోజు వరకు తప్్పనిసరిగా
మాస్క్ ధరిించాలి.*

* సరిగ్గా ఫిట్ అయ్యే మాస్క్ని మీరు ధరిించలేకపోతే: మీరు ఇంటి వద్దే పూర్తిగా 10 రోజుల పాటు
ఐసోలేషన్ పూర్తి చేయాలి. అదనపు సమాచారం కోసం K–12/
K–12/చైల్డ్
చైల్డ్ కేర్ గైడెన్స్ చూడండి.

అవును

వాళ్్ల COVID-19 పరీక్షలో
పాజిటివ్ అని తేలిింది

లేదు

వాళ్్ల COVID-19 పరీక్షలో
నెగిటివ్ అని తేలిింది

స్్కకూలు, చైల్డ్ కేర్, మరియు ఇతర
కార్్యకలాపాలను కొనసాగిించండి
వాళ్్లలు స్్కకూలుకు, చైల్డ్ కేర్కు వెళ్్త
తూ అన్ని కార్్యకలాపాల్లో పాల్్గొొంటూ
ఉండవచ్్చచు, అలాగే:
❑ ఎక్స్పోజ్ అయిన తరువాత 10 రోజుల పాటు COVID-19 వస్తే
తీవ్్రమైన అనారోగ్యానికి గురయ్యే ప్్రమాదం ఉన్్న వారికి దగ్్గర్లో ఉన్్నప్పుడు
బాగా ఫిట్ అయ్యే మాస్క్ని ధరిించాలి.
❑ ఎక్స్పోజర్ తరువాత ఐదు రోజులపాటు ప్్రతీ 24–48 గంటలకు మళ్లీ
పరీక్ష చేయిించుకోవాలని సిఫార్్ససు చేస్్తతున్నారు.
❑ లక్షణాలు కనిపిస్తే, 1వ పేజీని చూడండి.

