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DOH 820-131 Malayalam

ോവിഡ്-19 സമയത്ത് മോസ്ുക

ക

ൾ ഉപകയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള

മോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ

സസപ്തംബർ 12, 2022-ൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിയ മോറ്റങ്ങളുസട സംക്ഷിപ്തം

•

മാസ്കുകളുും റെസ്പിറെറ്റെുകളുും നൽകുന്ന പരിരക്ഷയുറെ വിവിധ തലങ്ങറള കുെിച്ചുള്ള കൂെുതൽ
വിവരങ്ങൾ
റപാതുഗതാഗതസുംവിധാനങ്ങളിൽ യാത്തറെയ്യുന്നവർക്കുള്ള Centers for Disease Control and Prevention (CDC,

•

സെന്റർ ഫ ോർ ഡിെീെ് കൺഫ്രോൾ ആന്റ് പ്രിവൻഷൻ) നറെ മാസ്കിുംഗ ശുപാർശയുമായി
റയാജിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പുതുക്കിയത
ആറരാഗയപരിെരണ ഒത്തുറെരൽ സജ്ജീകരണ ഇതര- സാഹെരയങ്ങളിൽ എറപാൾ മാസ്കുകൾ

•

ധരിക്കണും എന്നതിനായുള്ള പുതുക്കിയ ശുപാർശകൾ
CDC റകാവിഡ-19 കമ്മ്യൂണിറ്റി നിലവാരങ്ങൾക്ക അനുസൃതമായി റപാതുജനങ്ങൾ അകത്തളങ്ങളിൽ

•

എറപാറെല്ാും മാസ്ക ധരിക്കണും എന്നതിനായുള്ള പുതുക്കിയ ശുപാർശകൾ

ആമുഖം
നിങ്ങൾ ഒരു മാസ്ക അറല്ങ്കിൽ റെസ്പിറെറ്റർ (അതോയത്, എൻ.95 ഫപോലുള്ള ്പഫതേക

ിൽട്ടറിിംഗ് മോസ്കുകൾ)

ധരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവസരയുിം ഒപ്പിം നിങ്ങസെയുിം െിംരക്ഷിക്കോൻ െഹോയിക്കുന്നു ഒരു മാസ്ക

അറല്ങ്കിൽ റെസ്പിറെറ്റർ ധരിക്കുന്നത റകാവിഡ -19 ന്സറ വേോപനിം ക്ുെയക്കുകയുും ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കുകയുും
സമ്പദ വയവസ്ഥറയ തുെന്നിെുകയുും റെയ്യുും. വോക്സിനുകെുിം മോസ്കുകഫെോ സറസ്പിഫററ്ററുകഫെോ ധരിക്കുന്നതുിം
െിംബന്ധിച്ച നിർഫേശങ്ങെിസല പുതുക്കലുകൾ (ച്ില അധിക ഭാഷകൾ ലഭയമാണ)
മനസ്സിലോക്കിസക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫപോസലയുള്ള െിംയുക്ത ത്രങ്ങൾ, ഗുരുതരമോയ ഫരോഗിം തരയുന്നതിനുിം
ആഫരോഗേ പരിചരണ െിംവിധോനത്തിനു ഫമലുള്ള െമ്മർദ്ദിം കുറയ്ക്കുന്നതിനുിം െഹോയിക്കുിം.
നിങ്ങൾക്ക ലഭയമായതിൽ വച്ച ഏറ്റവുും ഇണങ്ങുന്നതുും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ മാസ്ക അറല്ങ്കിൽ
റെസ്പിറെറ്റർ (െില അധിക ഭാഷകൾ ലഭയമാണ) ആണ നിങ്ങൾ ധരിറക്കണ്ടത. ശരിയായ രീതിയിൽ
ധരിക്കുറമ്പാൾ, ഏറ്റവുും കൂെുതൽ സുംരക്ഷണും നൽകുന്നത National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിെെയൂട്ട റ

ാർ ഒകയുറപഷണൽ റസ

റ്റി ആൻഡ റഹൽത്ത (എൻ.ഐ.ഒ.എെ്.എച്ച്.)

അുംഗീകരിച്ച (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും) (എൻ.95 റപാലുള്ള) റെസ്പിറെറ്റെുകളാണ. സുരക്ഷയുറെ കാരയത്തിൽ
ഇവയക്കുറശഷമാണ അന്താരാഷത്െ റെസ്പിറെറ്റെുകളുും (റക.എൻ.95, റക.എ

.94 റപാലുള്ളവ) സർജിക്കൽ

മാസ്കുകളുും തുെർന്ന തുണിറകാണ്ടുള്ള മാസ്കുകളുും വരുന്നത. നിങ്ങൾ ഗുരുതരമായ റകാവിഡ-19 റരാഗത്തിനറെ

അപകെസാദ്ധ്യതയിലാറണങ്കിൽ (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും), ഒരു എൻ.ഐ.ഒ.എസ.എച്ച.-അുംഗീകൃത റെസ്പിറെറ്റെിനായി
നിങ്ങൾ
ിറ്റ റെസ്റ്റ നെറത്തണ്ടതുറണ്ടാ അറല്ങ്കിൽ
ിറ്റ റെസ്റ്റിുംഗ ആവശയമില്ാത്ത മറ്റ റെസ്പിറെറ്റർ
ഓപഷനുകൾ പരിഗണിക്കണറമാ എന്നതിറനക്കുെിച്ച നിങ്ങളുറെ ആറരാഗയപരിെരണ ദാതാവുമായി
കൂെിയാറലാെിക്കുക.
ിറ്റ റെസ്റ്റിുംഗിറനയുും മാസ്ക തിരറെെുക്കുന്നതിറനയുും പറ്റി കൂെുതൽ അെിയാൻ,
Washington State Department of Labor and Industries (L&I, വാഷിുംഗ്ടൺ റസ്റ്ററ്റ ഡിപാർട്ടറമനെ ഓ

റലബർ ആൻഡ

ഇൻഡസത്െീസിനറെ (എൽ & ഐ) സവറമധയാ മാസ്ക ധരിക്കുന്നതിറനക്കുെിച്ചുള്ള റവബറപജ സന്ദർശിക്കുക (െില
അധിക ഭാഷകൾ ലഭയമാണ).

വിവിധ തരും മാസ്കുകറളയുും റെസ്പിറെറ്റെുകറളയുും കുെിച്ചുള്ള കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുും അവ എങ്ങറന
നിങ്ങൾക്ക കൂെുതൽ ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലാക്കാും എന്നതിറനയുും കുെിച്ച കൂെുതൽ അെിയാൻ, വിവിധ തരും
മാസ്കുകളുും റെസ്പിറെറ്റെുകളുും എന്നത കാണുക (െില അധിക ഭാഷകൾ ലഭയമാണ). ധരിക്കാൻ
സുഖത്പദമാക്കുന്നതിനായി മാസ്കുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത ഉൾറപറെ, വയതയസ്ത തരും മാസ്കുകളുും
റെസ്പിറെറ്റെുകളുും അണുക്കറള എത്തറത്താളും
ലത്പദമായി
ിൽട്ടർ റെയ്യുന്നു എന്നതിറനക്കുെിച്ചുള്ള െില
വിവരങ്ങൾ ഈ റവബ റപജ നൽകുന്നു. (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും) വളർച്ചാപരറമാ, റപരുമാറ്റപരറമാ ആയ ത്പശ്നങ്ങൾ
അറല്ങ്കിൽ റരാഗാവസ്ഥകൾ കാരണും മാസ്ക ധരിക്കാൻ കെിയാത്ത ആളുകൾക്ക റത്ഡപുള്ള റ യ്സ ഷീൽഡ
ഉപറയാഗിക്കാവുന്നതാണ. ശരിയായി റയാജിക്കുന്ന മാസ്ക ധരിക്കുന്നത അസഹനീയമാറണങ്കിൽ, ചെൽഡ

റകയർ, റഡ കയാമ്പ, റക -12 സജ്ജീകരണങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കുും ഇവ ഉപറയാഗിക്കാനാവുും. എന്നിരുന്നാലുും,
ഏറ്റവുും അനുറയാജയമായ മാസ്ക അറല്ങ്കിൽ റെസ്പിറെറ്റർ ധരിക്കുന്നയാൾക്ക ലഭിക്കുന്ന സുംരക്ഷണും അറത
രീതിയിൽ ഇവ നൽകുന്നിറല്ന്ന അുംഗീകരിറക്കണ്ടതുണ്ട. K-12 Schools, Child Care, Early Learning, Youth Development,

(റക-12 സ്കൂളുകൾ, ചെൽഡ റകയർ, ഏർലി റലണിുംഗ, യൂത്ത റഡവലപറമനെ), കൂൊറത Day Camp (റഡ

കയാമ്പ) റത്പാത്ഗാമുകൾ എന്നിവയക്കായി Washington State Department of Health (WA DOH, വാഷിുംഗെൺ റസ്റ്ററ്റ
ഡിപാർട്ടറമനെ ഓ

റഹൽത്തിനറെ (ഡബ്ലിയു.എ.ഡി.ഒ.എച്ച) മാസ്ക ഉപറയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള

മാർഗ്ഗനിർറേശങ്ങൾ കാണുക.(െില അധിക ഭാഷകൾ ലഭയമാണ). ത്പറതയക വിഭാഗും ആളുകളുറെ

ത്ഗൂപുകൾക്കായുള്ള CDC’യുറെ പരിഗണനകളുും കാണുക ശവസന വാൽവുകറളാ റവനെുകറളാ, ഒറ്റ റലയർ തുണി
മാസ്കുകൾ, ഒറ്റ റലയർ തൂവാലകൾ അറല്ങ്കിൽ റഗയറ്റെുകൾ എന്നിവയുള്ള മാസ്കുകൾ ഉപറയാഗിക്കരുറതന്ന DOH
ശുപാർശ റെയ്യുന്നുണ്ട.

L&I ത്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചിട്ടുള്ള (ഇുംഗ്ലീഷ മാത്തും) മാർഗ്ഗനിർറേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച, ശവസന വാൽവുകളുള്ള
റെസ്പിറെറ്റെുകൾ റജാലിസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപറയാഗിക്കാും.
മാസ്കുകറളപറ്റി പതിവായി റൊദിക്കുന്ന റൊദയങ്ങളുറെ ഒരു ലിസ്റ്റിനായി ദയവായി DOH നറെ
മാസ്കുകറളപറ്റിയുള്ള റവബറപജ (ഇുംഗ്ലീഷ മാത്തും) സന്ദർശിക്കുക.

ഈ ത്പമാണത്തിനറെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലുെനീളും, മാസ്കുകളുും റെസ്പിറെറ്റെുകളുും എന്നതിറന റപാതുവായി
സൂെിപിക്കാൻ മാസ്ക എന്ന പദും ഉപറയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിലവിറല നിർറേശങ്ങളുും ആറരാഗയസുംബന്ധമായ ഉത്തരവുകളുും
നിലവിറല റപാതു ഉത്തരവുകൾ ത്പകാരും ആറരാഗയ പരിെരണ സജ്ജീകരണങ്ങൾ, മുതിർന്നവർക്കുള്ള
ജയിലുകൾ, മുതിർന്നവർക്കുള്ള തരവറകൾ എന്നിവിരങ്ങെിൽ മോസ്കുകൾ ആവശേമോണ്. പകർച്ചവയാധികൾ
റപാലുള്ള െില സാഹെരയങ്ങളിൽ റപാതുജനാറരാഗയ അധികൃതർക്ക മാസ്കുകൾ ആവശയമായി വറന്നക്കാും.
വാഷിുംഗ്ടൺ റസ്റ്ററ്റ Department of Health ഉത്തരവ
ദ റസത്കട്ടെി ഓ

റഹൽത്ത മാസ്ക ഉത്തരവ (ഇിംഗ്ലീഷ് മോ്തിം) ്പകോരിം വോക്സിഫനഷൻ എരുത്തതിന്സറ നില

പരിഗണിക്കോസത, ചില ്പഫതേക െജ്ജീകരണങ്ങളിൽ മാസ്ക ധരിക്കണും
•
•

ആറരാഗയ പരിെരണ സജ്ജീകരണങ്ങൾ
മുതിർന്നവർക്കുള്ള ജയിലുും ജയിൽ സൗകരയങ്ങളുമുള്ള ഒരു കൗണ്ടിയിൽ ഇെത്തരും അറല്ങ്കിൽ ഉയർന്ന
CDC ഫകോവിഡ് -19 കമ്മേൂണിറ്റി സലവൽ ഉള്ളറപാൾ (സ്പോനിഷ് ലഭ്േമോണ്)

ഈ നിബന്ധനയക്ക പരിമിതമായ അപവാദങ്ങളുണ്ട; ഇവ ഉത്തരവിൽ ത്കമത്തിൽ കാണാും (ഇിംഗ്ലീഷ് മോ്തിം).
ആറരാഗയ പരിെരണ സജ്ജീകരണങ്ങളിൽ മുെിക്കുളളിലായിരിക്കുറമ്പാൾ ആറരാഗയ പരിപാലന ഉറദയാഗസ്ഥർക്ക
പുെറമ, എല്ലോ ജീവനക്കോരുിം െന്ദർശകരുിം മോസ്ക് ധരിഫക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇത് അനുെരിക്കുന്നതിന് ഓഫരോ വേക്തിക്കുിം
ഉത്തരവോേിത്തമുണ്ട്. അഫതോസരോപ്പിം ജീവനക്കാരുമായുും ഉപറഭാക്താക്കളുമായുും ഈ ഉത്തരവ നെപിലാക്കാനുള്ള
ഉത്തരവാദിത്തും ബിസിനസുകൾക്കുമുണ്ട.
നീക്കും റെയ്ത ത: റ

ഡെൽ ഓർഡർ

2022 ഏത്പിൽ 18-റല, ഒരു റകാെതി ഉത്തരവിനറെ

ലമായി, റപാതുഗതാഗതത്തിലുും ഗതാഗത റകത്ന്ദങ്ങളിലുും

മാസ്കുകൾ ആവശയമാറണന്നുള്ള CDC ഉത്തരവ ഇറപാൾ ത്പാബലയത്തിൽ ഇല്. എന്നിരുന്നാലുും, എല്ാവർക്കുും

യാത്തയുും റപാതുഗതാഗതവുും സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ത്പധാന ഉപകരണമാണ മാസ്കുകൾ
എന്നുപെയാും CDC യുമായി ഒത്തുറെർന്ന (െില അധിക ഭാഷകൾ ലഭയമാണ), രണ്ട വയറസാ അതിൽ കൂെുതറലാ
ത്പായമുള്ള റതാെിലാളികളുും യാത്തക്കാരുും എല്ാ റപാതുഗതാഗത സജ്ജീകരണങ്ങളുറെയുും അകത്ത മാസ്കുകൾ
ധരിക്കണറമന്ന WA DOH ശുപാർശ റെയ്യുന്നു. കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക റപാതു ഗതാഗത സജ്ജീകരണങ്ങൾ
കാണുക.
വാഷിുംഗ്ടൺ റസ്റ്ററ്റ ഗവർണെുറെ ത്പഖയാപനും
ഉപറഭാക്താക്കളുറെയുും ജീവനക്കാരുറെയുും ബിസിനസ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങറളക്കുെിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
ഗവർണെുറെ Governor’s Proclamation 20-25.19 COVID-19 Washington Ready (്പഖ്േോപനിം 20-25.19 ഫകോവിഡ് -19 വോഷിിംഗ്ടൺ

സറഡി) (ഇിംഗ്ലീഷ് മോ്തിം), കൂൊറത Proclamation 21-08 – Safe Workers (്പഖ്േോപനിം 21-08 - െുരക്ഷിത സതോഴിലോെികൾ)
(ഇിംഗ്ലീഷ് മോ്തിം) എന്നിവയിൽ പട്ടികറപെുത്തിയിട്ടുണ്ട.

Washington State Labor and Industries (L&I) കൂൊറത ഗവർണെുറെ ത്പഖയാപനും

2

മുകളിൽ പട്ടികറപെുത്തിയ ഗവർണെുറെ ത്പഖയാപനും അനുസരിച്ച മിക്ക റതാെിലിെങ്ങളിലുും മാസ്കുകൾ
സാധാരണയായി ആവശയമിറല്ങ്കിലുും, റകാവിഡ -19 തരയുന്നതിനുള്ള L&I ആവശയകതകളുും

മാർഗ്ഗനിർറേശങ്ങളുും (ഇിംഗ്ലീഷ് മോ്തിം) പോലിക്കോൻ സതോഴിലുരമകൾ ബോധേസ്ഥരോണ് കൂരോസത, െവകോരേ
ബിെിനസ്സുകൾക്ക് ആവശേമുള്ള മോസ്കുകൾ ആവശേമോസണന്ന് തിരസെരുക്കോവുന്നതുിം െന്ദർശകർ ആ
നിയമങ്ങൾ മാനിക്കാൻ ബാധയസ്ഥരാകുന്നതുമാണ. ഗവർണെുറെ Proclamation 21-08 – Safe Workers (്പഖ്േോപനിം 21-08െുരക്ഷിത സതോഴിലോെികൾ) (ഇിംഗ്സീഷ് മോ്തിം), ത്പകാരും, ഫജോലിസ്ഥലത്ത് മോസ്ക് ധരിക്കോൻ സതോഴില്ാളികൾക്ക
അവകാശമുണ്ട. Washington Administrative Code (WAC, വോഷിിംഗ്ടൺ അഡ് മിനിെ്ഫ്രഷൻ ഫകോഡ് 296-62-609 ) (ഇിംഗ്ലീഷ് മോ്തിം),

സപോതുജനോഫരോഗേ അരിയരര െോഹചരേങ്ങെിൽ മോസ്ക ധരിക്കാനുള്ള റതാെിലാളിയുറെ അവകാശും
സുംരക്ഷിക്കുന്നു. WAC 296-62-609 അനുസരിച്ച (ഇിംഗ്ലീഷ് മോ്തിം), നിയമിം കഷ്ടിച്ച് അനുവേിക്കുഫപോസെോഴിസക, മോസ്ക്,

സറസ്പിഫററ്ററുകൾ അസല്ലങ്കിൽ മറ്റ വയക്തിഗത സുംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങറളാ മാർഗ്ഗങ്ങറളാ ധരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന
റതാെിലുെമകൾക്ക ജീവനക്കാറര തെയാൻ കെിയില്.L&I.യുസര റകാവിഡ-19 ്പതിഫരോധിം കാണുക: നിങ്ങൾക്ക്

ആവശേമില്ലാത്തറപാെുും റജാലിസ്ഥലത്ത മാസ്ക ധരിറക്കണ്ടതിറനപറ്റിയുള്ള (ചില അധിക ഭ്ോഷകൾ ലഭ്േമോണ്)
കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക.

ത്പാറദശിക റപാതുജനാറരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങളുും ഉറദയാഗസ്ഥരുും
ത്പാറദശിക ആറരാഗയ ഉറദയാഗസ്ഥർക്ക അവരുറെ അധികാരപരിധിക്കുള്ളിൽ റരാഗങ്ങൾ നിയത്ന്തിക്കാൻ
ആറരാഗയ ഉത്തരവുകൾ പുെറപെുവിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട. ഇവ െിംസ്ഥോനവേോപക ഉത്തരവുകഫെക്കോൾ
കൂരുതൽ കർശനമോഫയക്കോിം, എന്നോൽ കുറവോയിരിക്കോൻ ഇരയില്ല. നിങ്ങെുസര ത്പാറദശിക ആറരാഗയ
അധികാരപരിധി (ഇിംഗ്ലീഷ് മോ്തിം) പരിഫശോധിക്കുകയുിം ആ ്പഫേശത്ത് നിലവിലുള്ള എല്ലോ ആഫരോഗേ
ഉത്തരവുകെുിം പോലിക്കുകയുിം സചയ്യുക.

ശുപോർശ

ൾ

മുകളിറല നിർേിഷ്ട ആവശയകതകൾക്ക പുെറമയുള്ള റപാതുവായ റപാതുജനാറരാഗയ ശുപാർശകൾ
താറെ ഫചർക്കുന്നു.
റപാതുഗതാഗത സജ്ജീകരണങ്ങൾ
റപാതുഗതാഗത സുംവിധാനങ്ങൾ (വിമാനങ്ങൾ, ബസുകൾ, റത്െയിനുകൾ, റ

െികൾ, സബറവകൾ, ൊക്സികൾ,

ചെഡ റഷയെുകൾ, അെിയന്തിരമല്ാത്ത റമഡിക്കൽ ഗതാഗതും എന്നിവ റപാലുള്ളവ), ഹബ്ബുകൾ
(വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ബസ അറല്ങ്കിൽ റ

െി റെർമിനലുകൾ, റത്െയിൻ അറല്ങ്കിൽ സബറവ റസ്റ്റഷനുകൾ,

തുെമുഖങ്ങൾ റപാലുള്ളവ) ഉൾറപറെയുള്ള ഇൻറഡാർ റപാതുഗതാഗത സജ്ജീകരണങ്ങളിൽ (െില അധിക

ഭാഷകൾ ലഭയമാണ) റതാെിലാളികളുും രണ്ട വയറസാ അതിൽ കൂെുതറലാ ത്പായമുള്ള യാത്തക്കാരുും, ഏറ്റവുും
അനുറയാജയമായ മാസ്ക അറല്ങ്കിൽ റെസ്പിറെറ്റർ ധരിക്കണറമന്ന WA DOH ശുപാർശ റെയ്യുന്നു. ഇവ നിരവധി

ആളുകൾ കെന്നുറപാകുന്ന, തിരറക്കെിയതുും ഒപും / അറല്ങ്കിൽ വായുസഞ്ചാരും കുെെതുമായ (എയർറപാർട്ട
റജറ്റ റവകൾ റപാലുള്ളവ) സജ്ജീകരണങ്ങളാണ. ഏറ്റവുും അനുറയാജയമായ മാസ്ക അറല്ങ്കിൽ റെസ്പിറെറ്റർ
ധരിച്ചുറകാണ്ട യാത്തക്കാർക്കുും റതാെിലാളികൾക്കുും യാത്തയിൽ, ത്പറതയകിച്ച റപാതുഗതാഗത
സുംവിധാനത്തിലുള്ള യാത്തയിൽ സവയമായുും െുറ്റുമുള്ളവരുറെയുും സുരക്ഷിതതവവുും സുംരക്ഷണവുും
നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുും. കൂെുതൽ വിശദാുംശങ്ങൾക്കായി റപാതുഗതാഗത സുംവിധാനങ്ങളിൽ റ യ്സ
മാസ്കുകൾ ഉപറയാഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധറപട്ട CDC മാർഗ്ഗനിർറേശങ്ങൾ (െില അധിക ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ)
ദയവായി കാണുക. എന്നാൽ മുൻപ ആവശയമായിരുന്നത ഇറപാൾ ശുപാർശകളാറണന്നത ത്ശദ്ധ്ിക്കുക. സ്കൂൾ
ബസുകളിറല മാസ്ക ഉപറയാഗത്തിനറെ മാർഗ്ഗനിർറേശത്തിനായി K-12 Schools, Child Care, Early Learning, Youth Development
(റക -12 സ്കൂളുകൾ, ചെൽഡ റകയർ, ഏർലി റലണിുംഗ, യൂത്ത റഡവലപറമനെ), കൂൊറത Day Camp (റഡ കയാമ്പ)
റത്പാത്ഗാമുകൾ (wa.gov) എന്നിവയിൽ റകാവിഡ-19 വയാപനും ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശയകതകളുും

മാർഗ്ഗനിർറേശങ്ങളുും എന്നത കാണുക (െില അധിക ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ).എല്ാവരുും മാസ്ക ധരിക്കുന്നതിറന
പിന്തുണയക്കുന്നതിനായി, റപാതു ഗതാഗതസുംവിധാനങ്ങളുറെ ഓപറെറ്റർമാറര WA DOH
റത്പാത്സാഹിപിക്കുന്നുണ്ട.

ആറരാഗയ പരിപാലന സജ്ജീകരങ്ങളിറല മാസ്കിുംഗ
ആറരാഗയ റസത്കട്ടെിയുറെ മാസ്ക ഉത്തരവ (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും) അനുസരിച്ച ആറരാഗയ പരിപാലന

സജ്ജീകരണങ്ങളിൽ മാസ്ക ധരിച്ചിരിറക്കണ്ടതാണ. എല്ാ ആറരാഗയപരിെരണ സജ്ജീകരണങ്ങൾക്കുും, വയക്തിഗത
സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുും ഉെവിെ നിയത്ന്തണും നെത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർറേശങ്ങളുും ആറരാഗയപരിെരണ
സജ്ജീകരണങ്ങളിൽ സാർസ-റകാവി- 2 അണുബാധ തെയലുും നിയത്ന്തണവുും എന്നിവയക്കായുള്ള ഇെക്കാല
ശുപാർശകൾ DOH 420-391 (wa.gov) (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും) എന്നതിൽ ത്പാപയമാക്കാൻ കെിയുും.
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ആറരാഗയപരിെരണ സജ്ജീകരണങ്ങളിലല്ാറത ആളുകറളാത്തുകൂെുന്ന മറ്റുള്ള ഇെങ്ങളിൽ മാസ്കുകൾ
ധരിക്കുന്നത സുംബന്ധിച്ച ശുപാർശകൾ
CDC റകാവിഡ-19 കമ്മ്യൂണിറ്റി തലും (സ്പാനിഷിൽ ലഭയമാണ) താറെ പെയുന്ന ഇെങ്ങളിൽ ഇെത്തരറമാ ഉയർന്നറതാ
ആറണങ്കിൽ, രണ്ട വയറസാ അതിൽ കൂെുതറലാ ത്പായമുള്ള ആളുകൾ അകത്തളങ്ങളിലുും മാസക
ഉപറയാഗിക്കണറമന്ന ശുപാർശ റെയ്യുന്നു:
•
•

ഭവനരഹിത റസവന ദാതാക്കളുറെ ചസറ്റുകൾ (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും)

വാണിജയാവശയത്തിനുള്ള സമുത്ദസഞ്ചാര സുംവിധാനങ്ങൾ (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും) (ഉദാഹരണത്തിന,
വാണിജയ സമുറത്ദാതപന്ന കപലുകൾ, െരക്ക കപലുകൾ, ത്കൂയിസ കപലുകൾ)

•

റവയർഹൗസുകൾ,

ാക്ടെികൾ, ഭക്ഷണും പായക്ക റെയ്യുന്ന ഇെങ്ങൾ, മാുംസ സുംസ്കരണും നെത്തുന്ന

ാക്ടെികൾ, റതാെിലുെമ നൽകുന്ന ഗതാഗതസൗകരയും എന്നിങ്ങറന റജാലിയുറെ സവഭാവും കാരണും
ശാരീരിക അകലും പാലിക്കൽ സാധയമല്ാത്ത തിരറക്കെിയ സ്ഥലങ്ങൾ.
•

വർക്ക െിലീസ ചസറ്റുകൾ, പരിവർത്തന റകത്ന്ദങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്കുള്ള പുനരധിവാസ അറല്ങ്കിൽ
തെങ്കൽ സൗകരയങ്ങൾ, താൽക്കാലിക റതാെിലാളികളുറെ വീെുകൾ എന്നിവയുൾറപറെ ആളുകൾ
കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിറല എല്ാവരുും ഉപറയാഗിക്കുന്ന സവീകരണ മുെികൾ
(കിെപുമുെികളല്)

•

മുതിർന്നവരുറെ ജയിലുകൾ, തെവെകൾ, കുട്ടികളുറെ പുനരധിവാസ അറല്ങ്കിൽ തെങ്കൽ റകത്ന്ദങ്ങൾ
(ഉദാഹരണത്തിന, റകാെതി മുെികൾ) എന്നിവ റപാറല ആളുകൾ ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുന്ന
സ്ഥലങ്ങളിറല അകത്തളങ്ങൾ
o
CDC റകാവിഡ -19 കമ്മ്യൂണിറ്റി തലും (സ്പാനിഷിൽ ലഭയമാണ) ഇെത്തരും അറല്ങ്കിൽ

ഉയർന്നതാറണങ്കിൽ അഞ്ച വയസുും അതിൽ കൂെുതലുും ത്പായമുള്ള ആളുകൾ ജയിലുകളിലുും
തെവെകളിലുും മാസ്ക ധരിക്കണറമന്ന ആറരാഗയ റസത്കട്ടെിയുറെ ഉത്തരവ ആവശയറപെുന്നു
എന്നത ത്ശദ്ധ്ിക്കുക.

o

റ സിലിറ്റി-തല ഘെകങ്ങൾ (മറ്റു െില ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ) വർദ്ധ്ിതമായ അപകെസാധയത
സൂെിപിക്കുറമ്പാൾ മാസ്ക ധരിറക്കണ്ടത പരിഗണിക്കാനുും കെക്ഷണൽ റ സിലിറ്റികറളാെു
ശുപാർശ റെയ്യുന്നു.

ഇത്തരും സുംവിധാനങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവറരാ റജാലി റെയ്യുന്നവറരാ റമൽപെെ സ്ഥലങ്ങളിൽ
അല്ാത്തറപാൾ (ഉദാഹരണത്തിന, കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക പുെത്തുള്ളറപാൾ) റപാതുജനങ്ങൾക്ക നൽകിയ അറത
നിർറേശങ്ങൾ പിന്തുെരണും.
ആറരാഗയ പരിപാലറനതര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക (ബിസിനസുകളുും സുംഘെനകളുും റപാലുള്ളവ) അവരുറെ
സൗകരയങ്ങളിൽ മാസ്ക ധരിറക്കണ്ടത ആവശയമായി വറന്നക്കാും. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവയുറെ
സുംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാസ്കുകൾ ധരിറക്കണ്ടത ആവശയമുറണ്ടാ എന്ന തീരുമാനിക്കുറമ്പാൾ ഇനിപെയുന്ന
ഓറരാ ഘെകങ്ങളുും പരിഗണിക്കണും:
•

ഈ സുംവിധാനത്തിറല ആളുകളുറെ റരാഗബാധറയലക്കാനുള്ള ത്പവണത
o

റകാവിഡ -19 വാക്സിനുകറള സുംബന്ധിച്ച ഏറ്റവുും പുതിയ വിവരും അെിയാത്തവർക്ക (മറ്റു െില
ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ) റകാവിഡ -19 പിെിറപൊനുും അത ഗുരുതര റരാഗമായി മാൊനുും
കൂെുതൽ സാധയതയുണ്ട.

o

െില റമഡിക്കൽ അവസ്ഥകളുള്ള (മറ്റു െില ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ) ആളുകൾക്ക റകാവിഡ -19
ഗുരുതരമാകാനുള്ള ഉയർന്ന അപകെസാധയതയുണ്ട.

•

സജ്ജീകരത്തിറല വായുസഞ്ചാരത്തിനറെ ഗുണനിലവാരും - വിവരങ്ങൾക്കുും റകട്ടിെത്തിറല
ശുദ്ധ്വായുവുും താപനും, വായുസഞ്ചാരും, എയർ കണ്ടീഷനിുംഗ (എച്ച.വി.എ.സി.) സുംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളതുും
ഇല്ാത്തതുമായ സൗകരയങ്ങൾ ഉൾറപറെയുള്ള റവനെിറലഷൻ ഓപഷനുകൾക്കുും കാണുക വായുവിലൂറെ
പകരുന്ന റരാഗങ്ങളുറെ സുംത്കമണും കുെയക്കുന്നതിനുള്ള വായുസഞ്ചാരവുും വായുവിനറെ
ഗുണനിലവാരവുും (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും) കൂൊറത റകട്ടിെങ്ങളിറല ശുദ്ധ്വായു റവല്ുവിളി, Environmental
Protection Agency (EPA എൻവയൺറമനെൽ റത്പാട്ടക്ഷൻ ഏജൻസി (ഇ.പി.എ.) (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും).

•

സജ്ജീകരണത്തിൽ ശാരീരിക അകലും പാലിക്കാനുള്ള ആളുകളുറെ കെിവ

•

ഇത്തരും സ്ഥലങ്ങളിൽ റകാവിഡ-19-നറെ സുംശയാസ്പദമായറതാ സ്ഥിരീകരിച്ചറതാ ആയ വയാപനും
o

ആറരാഗയ പരിപാലറനതര റകത്ന്ദങ്ങളിൽ മഹാമാരി റപാട്ടിപുെറപെുറമ്പാൾ അകത്തളങ്ങളിറല
മാസ്ക ഉപറയാഗും ശക്തമായി ശുപാർശ റെയ്യുന്നു.

സാമൂഹയാെിസ്ഥാനത്തിൽ CDC റകാവിഡ -19 കമ്മ്യൂണിറ്റി തലും (െില അധിക ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ)
ഉയർന്നിരിക്കുറമ്പാൾ, വാക്സിറനഷൻ നില പരിഗണിക്കാറത എല്ാ ആളുകളുും വീെിനുള്ളിൽ മാസ്ക
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ധരിക്കണറമന്ന CDC യുും DOH ഉും ശുപാർശ റെയ്യുന്നു. വയക്തികൾ മാസ്ക ധരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ

സ്ഥാപനങ്ങൾ അവറര നിരുത്സാഹറപെുത്തരുത. വയക്തിഗതമായി മാസ്ക ധരിക്കണറമന്ന ശുപാർശകൾക്കുും
അപകെസാധയതറയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിഗണനകൾക്കുും െുവറെ കാണുക.
വയക്തിഗത മാസ്ക ശുപാർശകൾ
റരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവറരാ റെസ്റ്റിൽ റപാസിറ്റീവ ആയവറരാ അറല്ങ്കിൽ റകാവിഡ -19 ഉള്ള ഒരാളുമായി

റരാഗുംപകരാനുള്ള സാദ്ധ്യതറയാറെ സമ്പർക്കും പുലർത്തിയവറരാ ആയ ആളുകൾ റകാവിഡ -19 പരിറശാധന
റപാസിറ്റീവ ആറണങ്കിൽ എന്തു റെയ്യണും (െില അധിക ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ) റകാവിഡ-19 റരാഗലക്ഷണ
തീരുമാന വൃക്ഷങ്ങൾ (െില അധിക ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ) കൂൊറത അറല്ങ്കിൽ റകാവിഡ -19 ഉള്ള

ഒരാളുമായി റരാഗുംപകരാനുള്ള സാദ്ധ്യതറയാറെ താങ്കൾ സമ്പർക്കും പുലർത്തിയാൽ എന്തു റെയ്യണും (മറ്റു െില
ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ) എന്നിവയക്ക അനുസൃതമായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മാസറകാ റെസ്പിറെറ്ററൊ

ധരിക്കണും. വയക്തികൾ അവരായിരിക്കുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങളിൽ ആവശയറമങ്കിൽ നിലവിറല നിർറേശങ്ങളുും
ആറരാഗയസുംബന്ധമായ ഉത്തരവുകളുും. അനുസരിച്ച മാസ്ക ധരിക്കണും.
ഏത സാഹെരയത്തിലുും, നിങ്ങൾക്ക മാസ്ക ധരിക്കുന്നതാറണന്ന തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ. മാസ്ക ധരിക്കറണാ
റവണ്ടറയാ എന്ന തീരുമാനിക്കുറമ്പാൾ ഇനിപെയുന്ന ഘെകങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക:
•

നിങ്ങളുറെയുും നിങ്ങളുറെ െുറ്റുമുള്ളവരുറെയുും വാക്സിറനഷൻ അവസ്ഥ. റകാവിഡ -19 വാക്സിനുകറളയുും
ബൂസ്റ്റെുകറളയുും സുംബന്ധിച്ച ഏറ്റവുും പുതിയ വിവരും അെിയാത്തവർക്ക (മറ്റു െില ഭാഷകളിലുും
ലഭയമാണ) റകാവിഡ -19 പിെിറപൊനുും ഗുരുതര റരാഗങ്ങളുണ്ടാവാനുും കൂെുതൽ സാധയതയുണ്ട.

•

നിങ്ങളുറെ ചവദയശാസത്തപരമായ അവസ്ഥകളുും (െില അധിക ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ). ഗുരുതരമാ
റകാവിഡ-19 റരാഗസാധയതയുറെ വർദ്ധ്ിതമായ അപകെസാദ്ധ്യതയിലുള്ള നിങ്ങളുറെയുും (െില അധിക
ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ) െുറ്റുമുള്ളവരുറെയുും ചവദയശാസത്തപരമായ അവസ്ഥകളുും. െില
ആറരാഗയത്പശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക റകാവിഡ-19-നുും ഗുരുതരമായ മറ്റ റരാഗങ്ങൾക്കുും സാധയത
കൂെുതലാണ.

•

നിങ്ങളുറെ െുറ്റുപാെുകളുറെ സവിറശഷതകൾ (ഉദാഹരണത്തിന, തിരറക്കെിയത,
വായുസഞ്ചാരമില്ാത്തത, വീെിനുള്ളിലുള്ളവ).

•

CDC റകാവിഡ-19 കമ്മ്യൂണിറ്റി തലും (മറ്റു െില ഭാഷകളിലുും
o

ലഭയമാണ)

റരാഗങ്ങളുറെ സാമൂഹിക തലും ഉയർന്നിരിക്കുറമ്പാൾ, വാക്സിറനഷൻ നില കണക്കിറലെുക്കാറത,
വീെിനുള്ളിൽ മാസ്ക ധരിക്കാൻ CDC യുും WA DOH ഉും ശുപാർശ റെയ്യുന്നു.

o

റരാഗങ്ങളുറെ സാമൂഹിക തലും ഇെത്തരും അറല്ങ്കിൽ ഉയർന്നതായിരിക്കുറമ്പാൾ, റകാവിഡ -19
മൂലും വളറരയധികും അസുഖത്തിലാകാൻ ഉയർന്ന അപകെസാധയതയുള്ള ആളുകൾ (മറ്റു െില
ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ) റപാതുസ്ഥലറത്താ അകത്തളങ്ങളിറലാ ഇരിക്കുറമ്പാൾ ഉയർന്ന
ഗുണനിലവാരമുള്ള മാസറകാ റെസ്പിറെറ്ററൊ ധരിക്കണറമന്ന, , CDC യുും WA DOH യുും ശുപാർശ
റെയ്യുന്നു. വളറരയധികും അസുഖത്തിലാകാൻ ഉയർന്ന അപകെസാധയതയുള്ള ആറരങ്കിലുമായി
ഗാർഹികറമാ സാമൂഹികറമാ ആയ സമ്പർക്കമുള്ള ആളുകൾ അവറരാറൊപും വീെിനുള്ളിൽ
റപാകുറമ്പാൾ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള മാസ്ക ധരിക്കുന്നത പരിഗണിക്കണും

കൂെുതൽ റകാവിഡ-19 വിവരങ്ങളുും വിഭവങ്ങളുും
വാഷിുംഗ്ടണിറല നിലവിറല റകാവിഡ -19 സാഹെരയും (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും), ഗവർണർ Inslee യുറെ

ത്പഖയാപനങ്ങൾ (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും), റരാഗലക്ഷണങ്ങൾ (െില അധിക ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ),, അത എങ്ങറന
വയാപിക്കുന്നു

(െില അധിക ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ),, ആളുകൾ എങ്ങറന, എറപാൾ പരിറശാധന നെത്തണും

(സ്പാനിഷിൽ ലഭയമാണ), കൂൊറത വാക്സിനുകൾ എവിറെ കറണ്ടത്തണും (സ്പാനിഷിൽ ലഭയമാണ)

എന്നിവറയക്കുെിച്ച ഏറ്റവുും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അെിെുറകാണ്ടിരിക്കുക. കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക,
ഞങ്ങളുറെ പതിവായി റൊദിക്കുന്ന റൊദയങ്ങൾ (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും) കാണുക.

ഒരു വയക്തിയുറെ വർഗ്ഗും / വുംശീയത അറല്ങ്കിൽ റദശീയത എന്നിവ അവർറര റകാവിഡ -19 പിെിറപൊനുള്ള
ഉയർന്ന അപകെസാദ്ധ്യതയിലാക്കുന്നില്. എന്നിരുന്നാലുും, റവള്ളക്കാരല്ാത്തവറര ആനുപാതികമായല്ാത്ത വിധും
കൂെുതലായി റകാവിഡ -19 ബാധിക്കുന്നുറവന്ന ഡാറ്റ റവളിറപെുത്തുന്നു. ഇതിനു കാരണും വുംശീയതയുറെ ,
ത്പറതയകിച്ച െില വിഭാഗങ്ങറള തങ്ങറളയുും തങ്ങളുറെ സമൂഹറത്തയുും സുംരക്ഷിക്കാനുള്ള കുെെ
അവസരങ്ങളിലാക്കുന്ന ഘെനാപരമായ വുംശീയതയുറെ ത്പഭാവങ്ങൾ ആണ. അസുഖത്തിറനതിറര റപാരാൊൻ
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അപകീരത്തി സഹായിക്കില് (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും). കിുംവദന്തികളുും റതറ്റായ വിവരങ്ങളുും പെരാതിരിക്കാൻ
കൃതയമായ വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിെുക.
ഡബ്ലയു.എ. സുംസ്ഥാന Department of Health 2019 റനാവൽ റകാറൊണ ചവെസ റപാട്ടിപുെറപെൽ

•

(റകാവിഡ-19) (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും)

ഡബ്ലയു.എ. സുംസ്ഥാന റകാറൊണ ചവെസ ത്പതികരണും (റകാവിഡ-19) (െില അധിക ഭാഷകളിലുും

•

ലഭയമാണ)

നിങ്ങളുറെ ത്പാറദശിക ആറരാഗയ വകുപ അറല്ങ്കിൽ ജില് കറണ്ടത്തുക (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും)

•
•

CDC റകാറൊണ ചവെസ (റകാവിഡ-19) (െില അധിക ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ)

കൂെുതൽ റൊദയങ്ങളുറണ്ടാ? ഞങ്ങളുറെ റകാവിഡ-19 ഇൻ

ർഫമഷൻ ഫഹോട്ട് ലലനിഫലക്ക്

1-800-525-0127എന്ന നമ്പെിൽ വിളിക്കുക റഹാട്ട ചലൻ റസവനും ലഭയമാകുന്ന സമയങ്ങൾ:
തിങ്കളാഴ്ച രാവിറല 6 മുതൽ രാത്തി 10 വറര.

•
•
•

റൊവ്വ മുതൽ ഞായർ വറര രാവിറല 6 മുതൽ ചവകിട്ട 6 വറര.

ആെരിക്കറപെുന്ന സുംസ്ഥാന അവധി ദിനങ്ങളിൽ (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും) രാവിറല 6 മുതൽ
ചവകുറന്നരും 6 വറര.

ദവിഭാഷാ റസവനങ്ങൾക്കായി, അവർ മറുപരി നൽകുഫപോൾ # അമർത്തുകയുും നിങ്ങളുറെ ഭാഷ പെയുകയുും
റെയ്യുക. നിങ്ങളുറെ സവന്തും ആറരാഗയറത്തറയാ പരിറശാധനാ

ലങ്ങറളറയാ കുെിച്ചുള്ള റൊദയങ്ങൾക്ക,

േയവോയി ഒരു ആഫരോഗേ പരിപോലന േോതോവിസന ബന്ധസപ്പരുക.
മററ്റാരു റ

ാർമാറ്റിൽ ഈ ത്പമാണത്തിനായി അഭയർത്ഥിക്കുന്നതിന, 1-800-525-0127.എന്ന നപറിൽ വിെിക്കുക.

ബധിരഫരോ ഫകൾവിക്കുറവുള്ളവഫരോ ആയ ഉപഫഭ്ോക്തോക്കൾ, േയവോയി 711 (Washington Relay) യിഫലക്ക്
വിെിക്കുക അസല്ലങ്കിൽ civil.rights@doh.wa.gov എന്നതിറലക്ക ഇറമയിൽ അയയക്കുക.

അനുബന്ധും എ
ആറരാഗയ പരിെരണ സജ്ജീകരണും
ആറരാഗയ റസത്കട്ടെിയുറെ മാസ്ക ഉത്തരവ (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും) അനുസരിച്ച, ആറരാഗയ പരിെരണ
സജ്ജീകരണങ്ങളുും ദീർഘകാല പരിെരണ സജ്ജീകരണങ്ങളുും, െില ഒെിവാക്കലുകറളാറെ,
ജനങ്ങൾക്ക

വയക്തിഗത ആറരാഗയ പരിരക്ഷാ റസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന ത്പാഥമികമായി ഉപറയാഗിക്കുന്ന

ഏറതങ്കിലുും റപാതു അറല്ങ്കിൽ സവകാരയ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ. ത്പാഥമികമായി ഒരു ആശുപത്തി റപാലുള്ള
ആറരാഗയ പരിപാലന റസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ഉപറയാഗിക്കുന്ന ഒരു സൗകരയത്തിലാറണങ്കിൽ,
അവിെറത്ത മുെുവൻ സൗകരയവുും ഒരു ആറരാഗയ പരിപാലന സുംവിധാനും അറല്ങ്കിൽ ദീർഘകാല പരിെരണ
ത്കമീകരണമാറണങ്കിൽ, മുഖും മെയക്കുന്നത സുംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറല ഒെിവാക്കലുകൾക്കുും ഇളവുകൾക്കുും
വിറധയമായി അവിെങ്ങളിൽ ഉെനീളും മുഖാവരണങ്ങൾ ധരിക്കണും. ഒരു പലെരക്ക കെയിറല ഒരു
ാർമസി
അറല്ങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ നഴ്സിനറെ ഓ ീസ റപാലുള്ള മററ്റാരു ഉറേശയത്തിനായി ത്പാഥമികമായി ഉപറയാഗിക്കുന്ന
ഒരു റ സിലിറ്റിയിലാണ സ്ഥിതിറെയ്യുന്നറതങ്കിൽ, ആറരാഗയ പരിെരണ സജ്ജീകരണും അറല്ങ്കിൽ ദീർഘകാല
പരിെരണ സജ്ജീകരണും ത്പാഥമികമായി ആറരാഗയ പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിനായി ഉപറയാഗിക്കുന്ന ത്പറദശങ്ങൾ
മാത്തും ഉൾറക്കാള്ളുന്നതാണ, റ സിലിറ്റിയിയുറെ മറ്റ ത്പറദശങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾറപെുന്നതല്. മുഖാവരണും
ധരിക്കണറമാ റവണ്ടറയാ എന്ന ഓർഡെിറല ഒെിവാക്കലുകൾക്കുും ഇളവുകൾക്കുും വിറധയമായി, ത്പാഥമികമായി
ആറരാഗയ പരിപാലനും നൽകുന്ന ത്പറദശങ്ങളിൽ മുഖാവരണും ധരിക്കണും. താറെ ഒെിവാക്കിയിട്ടിറല്ങ്കിൽ,
ആറരാഗയപരിെരദാതാക്കൾ എന്നതിൽ ആറരാഗയപരിെരണ റത്പാ ഷണൽ ത്കിഡൻഷയലിുംഗ ആവശയകതകൾ
(ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും) എന്ന പട്ടികയിൽ ഉൾറപട്ടിട്ടുള്ള ത്കിഡൻഷയലുകറളാെു കൂെിയ വയക്തികളുും,
അതുറപാറലതറന്ന ത്കിഡൻഷയലുകറളാന്നുും ചകവശും വയക്കാറത തറന്ന ആറരാഗയ പരിെരണ റസവനങ്ങൾ
ത്പദാനും റെയ്യുന്നതിന നിയമത്പകാരും അനുവദിക്കറപട്ടിട്ടുള്ള വയക്തികളുും ഉൾറപെുന്നു. ആകരോഗയ പരിചരണ
സജ്ജീ

രണങ്ങളിൽ മുറിക്കുളളിലോയിരിക്കുകപോൾ ആകരോഗയ പരിപോലന ഉക്യോഗസ്ഥർക്ക് പുറകമ,

എല്ലോ ജീവനക്കോരും സന്ദർശ

രും മോസ്ക് ധരികക്കണ്ടതുണ്ട്.

െുവെ നല്കിയിരിക്കുന്നത ആറരാഗയ പരിപാലന സജ്ജീകരണങ്ങളുറെയുും ദീർഘകാല പരിെരണ
സജ്ജീകരണങ്ങളുറെയുും റനാൺ എക്സലൂസീവ പട്ടികയാണ:
•

ആശുപത്തികൾ ഉൾറപറെ, എന്നാൽ അതിൽ മാത്തും പരിമിതറപെുത്താറതയുള്ള തീത്വ പരിെരണ
റ

സിലിറ്റികൾ;

•

വിട്ടുമാൊത്ത റരാഗങ്ങൾക്കുള്ള ദീർഘകാല പരിെരണ റ

•

കിെത്തി െികിത്സിക്കുന്ന പുനരധിവാസ റ

സിലിറ്റികൾ;

സിലിറ്റികൾ;
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•

കിെത്തി െികിത്സിക്കുന്ന മാനസികാറരാഗയ സൗകരയങ്ങൾ ഉൾറപറെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്തും
പരിമിതറപെുത്താറത, മൂലയനിർണ്ണയ, െികിത്സാ സൗകരയങ്ങൾ, താമസിച്ചുറകാണ്ടുള്ള െികിത്സാ
സൗകരയങ്ങൾ, സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ വിഷമുക്തമാക്കുന്ന സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവയുും;

•

നഴ്സിുംഗ റഹാമുകൾ, പരിൊരകരുറെ സഹായറത്താറെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകരയങ്ങൾ, മുതിർന്നവരുറെ
കുെുുംബ ഭവനങ്ങൾ, സാക്ഷയറപെുത്തിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി റെസിഡൻഷയൽ റസവനങ്ങളുും പിന്തുണകളുും
നൽകുന്ന സുംവിധാനങ്ങൾ, റമച്ചറപട്ട റസവന സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾറപറെ, എന്നാൽ അതിൽ
മാത്തും പരിമിതറപെുത്താറതയുള്ള ദീർഘകാല പരിെരണ റ

സിലിറ്റികൾ;

•

റമാചബൽ ലിനിക്കുകൾ അറല്ങ്കിൽ ആറരാഗയ പരിപാലനും നൽകുന്ന മറ്റ വാഹനങ്ങൾ;

•

ഡയാലിസിസ റസനെെുകൾ,

ിസിഷയൻമാരുറെ ഓ

ീസുകൾ, മാനസികാറരാഗയ റകത്ന്ദങ്ങൾ

(മനഃശാസത്ത വിദഗദ്ധ്ർ, മാനസികാറരാഗയ കൗൺസിലർമാർ, ലഹരിവസ്തുക്കളുറെ ഉപറയാഗ
ചവകലയമുള്ളവറര പരിപാലിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ എന്നിവരുറെ ഓ

ീസുകൾ ഉൾറപറെ) എന്നിവ

ഉൾറപെുന്ന ഔട്ടറപഷയനെ സൗകരയങ്ങൾ;
•

ദന്തെികിത്സയുും അതിനാവശയമായ സൗകരയങ്ങളുും;

•

ഒപറൊറമത്െി, ഒഫ്താൽറമാളജി റ

•
•

സിലിറ്റികൾ;

ാർമസികൾ (െില്െ വിൽപന റമഖലകൾ ഉൾറപെുന്നില്);
മസാജ റതൊപി ഓ

ീസുകൾ (സ്പാകൾ, റവൽനസ/

ിറ്റനസ റസനെെുകൾ എന്നിവ റപാലുള്ള ആറരാഗയ

ഇതര ത്കമീകരണങ്ങളിൽ മസാജ നെത്തുന്ന നിയുക്ത ത്പറദശങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾറപെുന്നു);
•

ഞരമ്പുറരാഗ െികിത്സയുറെ ഓ

•

മിഡ ചവ

ീസുകൾ;

•

ഐറസാറലഷൻ കൂൊറത /അറല്ങ്കിൽ കവാെനചെൻ റ

•

സഞ്ചരിക്കുന്ന ശസത്തത്കിയാ റ

•

അെിയന്തര പരിെരണ റകത്ന്ദങ്ങൾ;

•

റഹാസ്പിസ പരിെരണ റകത്ന്ദങ്ങൾ; കൂൊറത

•

വീട്ടിറലത്തിയുള്ള പരിെരണും, വയക്തിഗത പരിെരണും, അഭയറകത്ന്ദ റസവനങ്ങൾ എന്നിങ്ങറന

െി സത്മ്പദായങ്ങളുും സ്റ്റാൻഡ എറലാൺ ത്പസവ റകത്ന്ദങ്ങളുും;
സിലിറ്റികൾ;

സിലിറ്റികൾ;

പണമെച്ച റസവനും നൽകുന്ന സുംവിധാനങ്ങൾ.
ആറരാഗയ പരിപാലന സുംവിധാനങ്ങളുും ദീർഘകാല പരിെരണ ത്കമീകരണങ്ങളുും എന്നതിൽ ഇനിപെയുന്നവ
ഉൾറപെുന്നില്:
•

സറപാർട്സ, കാഴ്ചക്കാരുറെ പരിപാെികൾ അറല്ങ്കിൽ മറ്റ ഒത്തുറെരലുകൾ നെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ
(അർഹതയുള്ള അതലറ്റിക പരിശീലകർ കളിക്കാർക്ക പരിെരണും നൽകുറമ്പാൾ ഉൾറപറെ),

ത്പഥമശുത്ശൂഷ നൽകുന്ന ഏരിയകൾ (ആറരാഗയ പരിപാലന സജ്ജീകരണങ്ങൾ) റപാലുള്ള ആറരാഗയ
പരിപാലന റസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ത്പാഥമികമായി ഉപറയാഗിക്കുന്ന ത്പറദശങ്ങൾ ഒെിറക;
•

Department of Children, Youth & Families (DCYF, കുട്ടികളുറെയുും യുവജനങ്ങളുറെയുും കുെുുംബങ്ങളുറെയുും
വകുപ) -ചലസൻസുള്ളതുും ത്പാഥമികമായി ആറരാഗയ പരിപാലന റസവനങ്ങൾ നൽകാത്തതുമായ,
സുരക്ഷാ ഗൃഹങ്ങൾ;

•

ജനങ്ങൾക്ക ആറരാഗയ പരിപാലനും നൽകാത്ത ഗറവഷണ റകത്ന്ദങ്ങൾ;

•

മൃഗെികിത്സ നെത്തുന്ന ആറരാഗയ പരിെരണ സജ്ജീകരണങ്ങൾ;

•

മൃഗനിയത്ന്തണ ഏജൻസികൾ;

•
•

ലാറഭച്ഛയില്ാത്ത ജീവകാരുണയ സമൂഹങ്ങൾ; അറതാറൊപും
റമഡിക്കൽ മരിജുവാന കൺസൾട്ടനെുമാർ റസവനങ്ങൾ നൽകുന്നവ ഉൾറപറെയുള്ള മരിജുവാന െില്െ
വില്പനശാലകൾ.

ആറരാഗയ പരിപാലന സൗകരയത്തിന പുെത്തുും മാസക്കുകൾ ധരിറക്കണ്ടത ആവശയമാറണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ
അവരുറെ ബിസിനസ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണും. കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക മുകളിറല “െൂൾസ ഓ

ദി െൂും”

കാണുക. വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർറേശത്തിന, ഉെവിെ നിയത്ന്തണ മാർഗ്ഗനിർറേശും (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും) ഉൾറപറെ
ആറരാഗയപരിെരണ സജ്ജീകരണങ്ങളിറല റകാവിഡ-19 അണുബാധ തെയൽ (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും) റപജ, െില
ആറരാഗയ പരിെരണ റ

സിലിറ്റിയിറലക്കുള്ള സന്ദർശന മാർഗ്ഗനിർറേശും എന്നിവ ദയവായി സന്ദർശിക്കുക.

റൂൾസ് ഓഫ് ്ി റൂം
ബിസിനസുകൾ, സുംഘെനകൾ, സൗകരയങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയക്ക അവരുറെ സ്ഥാപനത്തിറലാ
അവയിറല സൗകരയങ്ങൾക്കുള്ളിറലാ മാസ്ക ധരിക്കുന്നതിന സവന്തും നിയമങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട.
ബിസിനസുകൾ L&I ആവശയകതകളിറല (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും) എല്ാ ആവശയകതകളുും പാലിറക്കണ്ടതുണ്ട,

കൂൊറത the ആറരാഗയ റസത്കട്ടെിയുറെ മാസ്ക ഉത്തരവിറനക്കാൾ (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും) കൂെുതൽ സുംരക്ഷണും
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നൽകുന്നതിന സജ്ജീകരണത്തിൽ (ഉദാഹരണത്തിന, വാതിൽപുെത്ത) മാസ്കുകൾ ആവശയമാറണന്ന
തീരുമാനിക്കാനാവുന്നതുമാണ.

സമൂഹത്തിറല വയാപനും പരിമിതറപെുത്തുന്നതിന ത്പാറദശിക റപാതുജനാറരാഗയ ഉറദയാഗസ്ഥർ കൂെുതൽ
സുംരക്ഷണ മാസ്ക ഉത്തരവുകകൾ പുെറപെുവിറച്ചക്കാും. ഈ നിയമങ്ങൾ ആറരാഗയ റസത്കട്ടെിയുറെ മാസ്ക
ഉത്തരവിറനക്കാൾ (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്തും), കൂെുതൽ സുംരക്ഷണപരമാറയക്കാും എന്നാൽ അവയക്ക കുെവ
സുംരക്ഷണപരമാകാനാവില്.
കൂൊറത, െില വയക്തികൾക്ക മാസ്ക ധരിക്കുന്നത തുെറരണ്ടിവരാും അറല്ങ്കിൽ റവണറമന്ന തിരറെെുക്കാും.
സുംസ്ഥാനറമാട്ടാറകറയാ അറല്ങ്കിൽ ത്പാറദശികമാറയാ മാസ്ക ധരിക്കാനുള്ള നിബന്ധനകൾ
സജീവമറല്ങ്കിൽറപാലുും റപാതുസ്ഥലത്ത മാസക ധരിക്കാൻ അവർക്ക അവകാശമുണ്ട. തങ്ങറളയുും
കുെുുംബറത്തയുും സമൂഹറത്തയുും സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മാസക ധരിക്കാനുള്ള അവരുറെ താല്പരയറത്ത
ദയവായി മാനിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു മാസക ധരിക്കാൻ താല്പരയറപെുകയാറണങ്കിൽ, തിരിച്ചെിയൽ

ആവശയങ്ങൾക്ക റവണ്ടിറയാ അതുറപാലുള്ള മററ്ററതങ്കിലുും സാഹെരയങ്ങളിറലാ അത റെെുതായി നീക്കും
റെയ്യാൻ നിങ്ങറളാെ ആവശയറപറട്ടക്കാും.
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