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COVID-19 (कोविड-19) दरम्यान मास्क िापर विषयक मार्गदर्गन
सप्टेंबर 12, 2022 बदल साराांर्
•
•

मास्क आणि रे स्पिरे टरच्या संरक्षि णिणिध स्तरीय संरक्षि णिषयक माणिती
निीन अद्यतन Centers for Disease Control and Prevention (CDC, रोग णनयंत्रि आणि प्रणतबंध केंद्रे ) मास्पस्कंग

•

णिफारस अंतगगत सािगजणनक िाितुकीसाठी
मास्क िापर णिषयक अद्ययाित णिफारसी नॉन-िेल्थकेअर णिषयक

•

अद्यतणनत णिफारसी सामान्य लोकांसाठी CDC COVID-19 समुदाय स्तरांनुसार, अंतगगत मास्क िापर णिषयक

प्रस्तािना
जेव्हा आपि मास्क णकंिा रे स्पिरे टर (म्हिजेच N95 सारख्या णििेष णफल् टररं ग मास्क) चा िापर करता तेव्हा आपि आपल् या
तसेच आपल् या सभोितालच्या इतरांना संरणक्षत करण्यात मदत करता. मास्क णकंिा रे स्पिरे टरचा िापर केल् याने COVID-19 चा
प्रसार कमी िोऊ िकतो, जीि िाचिता येऊ िकतो आणि अथगव्यिस्था खुली राहू िकते. एकणत्रत धोरि, रािण्याच्या जसे
अद्ययाित राििे (कािी अणतररक्त भाषा उपलब्ध लसी आणि मास्क णकंिा रे स्पिरे टरचा िापर केल् यास गंभीर आजार रोखण्यास
मदत िोऊ िकते आणि आरोग्य सेिा प्रिालीिरील ओझे कमी िोऊ िकते.
आपि सिोत्तम योग्य आणि सिोच्च गुिित्ता असले ले संसाधन िापरािे मास्क णकंिा रे स्पिरे टर (कािी इतर भाषांतरे ) उपलब्ध आिेत.
योग्य पद्धतीने, रे स्पिरे टर आणि National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, राष्ट्रीय व्यािसाणयक
सुरक्षा ि आरोग्य संस्था) द्वारे मंजूर (इं ग्रजी केिळ) (जसे की N95) सिागत जास्त संरक्षि दे तात, त्यानंतर आं तरराष्ट्रीय रे स्पिरे टर
(जसे की KN95 आणि KF94) आणि सणजगकल मास्क आणि नंतर कापडाचेमास्क ह्ांचा नंबर लागतो. जर आपि COVID-19
गंभीर आजाराचा धोका असले ल् यांपैकी असाल तर तर NIOSH (णनओएस)-मान्यताप्राप्त रे स्पिरे टर िापरणिषयक चाचिी घ्यािी
ह्ासंदभागत आपल् या आरोग्यसेिा प्रदात्यांिी बोलािे णकंिा ज्यास चाचिीची आिश्यकता नािी अिांनी इतर रे स्पिरे टर पयागयांचा णिचार
करािा. चाचिी आणि मास्क णनिडीबाबत अणधक माणितीसाठी भेट द्या Washington State Department of Labor and
Industries (L&I, कामगार आणि उद्योग िॉणिंग्टन राज्य णिभाग) ऐस्पिक मास्पस्कंग िेबपृष्ठ (कािी अन्य भाषांमध्ये अनुिाणदत)
णिणिध प्रकारचे मास्क, रे स्पिरे टर आणि आरोग्य कसे सुधारािे याबद्दल अणधक माणितीसाठी, पिा मास्क, रे स्पिरे टर प्रकार (कािी
अन्य भाषांमध्ये अनुिाणदत). िे िेबपृष्ठ (इं ग्रजी केिळ) मास्क, रे स्पिरे टर इतर कि णकती चांगले णिणिध प्रकारे णफल् टर करतात
याबद्दल कािी माणिती प्रदान करते, ज्यात आरोग्य तपासिी सुधारण्यासाठी मास्कमध्ये नूतनीकरिबदल केले जातात. जे लोक
णिकासात्मक, ितगनात्मक णकंिा िैद्यकीय स्पस्थतीमुळे मास्क घालू िकत नािीत, ते डर े प द्वारा चेिरा झाकून घेऊ िकतात. तसेच योग्य
मास्क न सिन न झाल् यास बाल संगोपन केंद्र, णदिस णिणबर आणि के-12 सेणटं ग्जमध्ये मुले दे खील याचा िापर करू िकतात. हे
मान्य केले पावहजे, तथावप, हे योग्य मास्क वकांिा रे स्पिरे टर इतके सांरक्षण पुरित नाही. Washington State Department
of Health (WA DOH, िॉणिंग्टन राज्य आरोग्य णिभाग), णिभाग पिा K-12 Schools (के-12 िाळा), Child Care (बाल
संगोपन), Early Learning (आरं णभक णिक्षि), Youth Development (युिा णिकास), आणि Day Camp (णदिस णिबीर)
कायगक्रम (इतर भाषांत उपलब्ध). तसेच CDC लोकणिणिष्ट् गट णिचारणिणनमय (कािी अन्य भाषांमध्ये अनुिाणदत). उििास िाल् ि
णकंिा णिद्र, णसंगल ले अर कापड मास्क, णसंगल ले यर बँडेज णकंिा गेटर असले ले मास्क िापरू नये अिी णिफारस DOH ने केली
आिे.
उििास िाल् ि असले ले रे स्पिरे टर L&I यांनी प्रकाणित केले ल् या मागगदिगनानुसार कायगस्थळांमध्ये िापरले जाऊ िकते (केिळ
इं ग्रजी मजकूर).
कृपया भेट द्या DOH च्या मास्क णिषयक िेबपृष्ठ (फक्त इं ग्रजी) िारं िार णिचारले जािारे मास्क णिषयक प्रश्न यादी.
या दस्तऐिजाच्या उिगररत संपूिग दस्तऐिजामध्ये मास्कचा ह्ा िब्दाचा उल् ले ख मास्क आणि रे स्पिरे टर दोन्ही संदभागसाठी केला आिे.

ितगमान आदे र् आवण सुरक्षा आदे र्
सरकारी कमगचाऱयांना आदे िानुसार मास्क आिश्यक िेल्थ केअर सेणटं ग्ज िृद्ध लोकांचे तुरंग, तुरंगात असले ले िृद्ध, िृद्धाश्रम.
सािगजणनक आरोग्य अणधकाऱयांना कािी णठकािी उद्रे क झाल् यास मास्कची आिश्यकता भासू िकते.
िॉणिंग्टन राज्य Department of Health ऑडग र
िे आरोग्य सणचि मास्क आदे ि (इं ग्रजी फक्त)लसीकरि स्पस्थती कािीिी असल् यास दे खील, कािी सेणटं ग्ज मध्ये एक मास्क पररधान
आिश्यक असे सांगत आिे:
•
•

िेल्थ केअर सेणटं ग्ज
िृद्ध तुरंग आणि जेल सुणिधा ज्या दे िांमध्ये ह्ा सुणिधा मध्यम ते उच्च स्तरीय CDC COVID-19 समुदाय स्तरािर
धोकादायक श्रेिीत असतील (िॅणनि उपलब्ध)

या आिश्यकतेसाठी मयागणदत अपिाद आिेत; िे येथे आढळू िकते ऑडग र (केिळ इं ग्रजी मजकूर). सिग कमगचारी आणि अभ्यागत,
आरोग्य सेिा व्यािसाणयकांसि, अंतगगत आरोग्य सेिा सेणटं ग्जमध्ये असताना मास्क घालिे आिश्यक आिे. प्रत्येक व्यक्ती ह्ाचे पालन
जबाबदार आिे; व्यिसाय दे खील कमगचारी आणि ग्रािकांना िा आदे ि बजािण्याणिषयक आदे ि दे ण्यास जबाबदार आिे.
रद्द: फेडरल ऑडग र
कोटागच्या आदे िामुळे 18 एणप्रल 2022 पयंत सािगजणनक िाितूक आणि िाितूक केंद्रांमध्ये मास्कची आिश्यकता असले ले CDC
आदे ि लागू झाले नािीत. मात्र, सिांसाठी प्रिास आणि सािगजणनक िाितूक सुरणक्षत ठे िण्यासाठी मास्क िे मित्वाचे साधन आिे.
CDC सोबत संरेखनात (उपलब्ध कािी अणतररक्त भाषा), WA DOH ने कामगार आणि प्रिािांना ज्यांचे िय दोन िषे णकंिा
त्यापेक्षा जास्त आिे अिांना अंतगगत सािगजणनक प्रिासात मास्क िापरण्याची णिफारस केली आिे ज्यांमध्ये िाितूक आणि िाितूक
केंद्रे ह्ांचा समािेि आिे. पिा सािगजणनक िाितूक सेणटं ग्ज अणधक माणितीसाठी.
राज्य सरकारची घोषिा
ग्रािक आणि कमगचारी व्यिसाय जबाबदारी माणिती राज्यपाल च्या पुढील आदे िांत सूचीबद्ध आिे Proclamation 20-25.19
COVID-19 Washington Ready (घोषिा 20-25.19 COVID-19 िॉणिंग्टन तयार) (केिळ इं ग्रजी) आणि Proclamation 2108 – Safe Workers (घोषिा 21-08 – सुरणक्षत कामगार) (केिळ इं ग्रजी मजकूर).
Washington State Labor and Industries (L&I) आणि राज्यपाल घोषिा
िर नमूद केले ल् या राज्यपालांच्या घोषिापत्रानुसार बहुतेक कामाच्या णठकािी मास्कची आिश्यकता नसली तरी, णनयोक्त्ांनी L&I
पालन करिे बंधनकारक आिे COVID-19 ला प्रणतबंध करण्यासाठी आिश्यकता आणि मागगदिगन (केिळ इं ग्रजी मजकूर).
याव्यणतररक्त, खाजगी व्यिसाय मास्कची आिश्यकता प्राधान्याने णनिडू िकतात आणि अभ्यागतांनी त्याचा आदर करािा अंतगगत
पररसरांसाठी णनयम. पुढील Governor’s Proclamation 21-08 – Safe Workers (राज्यपालांची घोषिा 21-08 – सुरणक्षत
कामगारद्वारे ) (केिळ इं ग्रजी), कामगारांना कामाच्या णठकािी मास्क िापरण्याचा अणधकार आिे. Washington Administrative
Code (WAC, िॉणिंग्टन प्रिासकीय कोड) 296-62-609 (केिळ इं ग्रजी) सािगजणनक आरोग्य आिीबािीच्या िेळी मास्क

घालण्याच्या कामगाराच्या अणधकाराचे रक्षि करते. त्यानुसार WAC 296-62-609 (केिळ इं ग्रजी) णनयोक्ते कमगचायांना मास्क,
श्िसन णकंिा इतर िैयस्पक्तक संरक्षिात्मक साधने णकंिा उपकरिे घालण्यास प्रणतबंध करू िकत नािीत. L&I बघािे COVID-19
प्रणतबंध: आपि आिश्यक नसताना कामािर मास्क काढू -घालू िकता (कािी अन्य भाषांमध्ये अनुिाणदत) अणधक माणितीसाठी.
स्थाणनक सािगजणनक आरोग्य संस्था आणि अणधकारी
स्थाणनक आरोग्य अणधकारी त्यांच्या कायगक्षेत्रातील रोग णनयंणत्रत करण्यासाठी आरोग्य आदे ि जारी अणधकार बजािू िकतात. िे
आदे ि राज्यव्यापी आदे िांपेक्षा अणधक कठोर असू िकतात, परं तु ते कमी कठोर असू िकत नािीत. आपि आपल् या स्थाणनक
आरोग्य अणधकार क्षेत्र येथील सूचना तपासा (केिळ इं ग्रजी) आणि त्या क्षेत्रातील सिग आरोग्य आदे िांचे पालन करा.
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वर्फारसी
िर नमूद व्यणतररक्त कािी णिणिष्ट् आिश्यकता पुढे णदल् या आिेत ज्या सामान्य सािगजणनक आरोग्य णिफारसी आिेत.
सािगजणनक िाितूक सेणटं ग्ज
WA DOH णिफारस आिे की कामगार आणि प्रिासी दोन िषे णकंिा त्यापेक्षा जास्त ियाचे असताना योग्य मास्क णकंिा रे स्पिरे टर
िापरिे आिश्यक आिे अंतगगत सािगजणनक िाितूक सेणटं ग्ज (कािी अणतररक्त भाषा उपलब्ध आिेत) यामध्ये कन्वेन्स (जसे की
णिमान, बस, गाड्या, रे ल् िे, फेरी, सबिे, टॅ क्सी, ररडिेअर आणि नॉन-तातडीच्या िैद्यकीय पररििन) आणि िब (जसे की णिमानतळ,
बस णकंिा फेरी टणमगनल् स, टर े न णकंिा भुयारी रे ल् िे स्थानके आणि बंदरे ) यांचा समािेि आिे. लोक माध्यमातून जातात (जसे

णिमानतळ जेटिे इत्यादी), आणि ते गदी आणि/णकंिा असमाधानकारकपिे ििेिीर असू िकते. प्रिासी आणि कामगार प्रत्येकासाठी
प्रिास आणि सािगजणनक िाितूक अणधक सुरणक्षत ठे िण्यासाठी योग्य मास्क णकंिा रे स्पिरे टर िापरन स्वत: चे आणि त्यांच्या
सभोितालच्या लोकांचे संरक्षि करू िकतात. कृपया बघा सािगजणनक िाितूक सेणटं ग्जमध्ये फेस मास्क िापरण्याबाबत CDC चे
मागगदिगन (कािी अणतररक्त भाषा उपलब्ध) अणधक माणितीसाठी, पि अगोदर आिश्यकता असले ल् या आता णिफारसी आिेत लक्षात
ठे िा. पिा K-12 Schools (के-12 िाळा), Child Care (बाल संगोपन), Early Learning (आरं णभक णिक्षि), Youth
Development (युिा णिकास), आणि Day Camp (णदिस णिबीर) COVID-19 प्रसार कमी करण्यासाठी आिश्यकता आणि
मागगदिगन (wa.gov) (कािी अणतररक्त भाषा उपलब्ध आिेत) िाळे च्या बसेसिर मास्कच्या मागगदिगनासाठी. WA DOH ने
सािगजणनक िाितूक ऑपरे टसगना मास्कचा िापर करण्यासाठी प्रोत्सािन दे त आिे.
िेल्थ केअर सेणटं ग्जमध्ये मास्पस्कंग
त्यानुसार आरोग्य सेिा सेणटं ग्जमध्ये मास्क िापरिे आिश्यक आिे आरोग्य सणचि मास्क आदे ि (केिळ इं ग्रजी मजकूर). सिग
आरोग्य सेिा सेणटं ग्ज िैयस्पक्तक संरक्षिात्मक उपकरिे आणि स्रोत णनयंत्रि मागगदिगन येथे बघू िकतात SARS-CoV-2 (सासगसीओव्ही -2) संसगग प्रणतबंध आणि आरोग्य सेिा सेणटं ग्जमध्ये णनयंत्रि, DOH 420-391 साठी अंतररम णिफारसी (wa.gov) (केिळ
इं ग्रजी मजकूर).
आरोग्य संस्थेणििाय इतरत्र सेणटं ग्जसाठी मास्क िापर णिफारसी
अंतगगत मास्क िापर ियाच्या दोन िषे णकंिा त्याहून अणधक ियाच्या लोकांसाठी णिफारसीय आिे CDC (सीडीसी) COVID-19
समुदाय स्तरािर (उपलब्ध िॅणनि) मध्यम णकंिा उच्च खालील सेणटं ग्ज मध्ये:
•

बेघर सेिा प्रदाता साइट (केिळ इं ग्रजी)

•

व्यािसाणयक सागरी सेणटं गs (केिळ इं ग्रजी) (उदा. व्यािसाणयक सीफुड पात्रे, मालिाहू जिाजे, क्रूझ जिाजे)

•

गदीच्या णठकािणिषयकs गोदाम, कारखाने, अन्न पॅकेणजंग आणि मांस प्रणक्रया सुणिधा आणि णनयोक्ता प्रदान केले ल् या

•

िाितूक यासारख्या कामाच्या स्वरूपामुळे िारीररक अंतर िक्य नािी आणि मालक िाितुकीच्या सुणिधा पुरणितात
सामूणिक णलस्पव्हंग सुणिधा (ियनकक्ष नािी) ह्ांमध्ये सामाणयक ररलीज साईट, कायग प्रकािन साइट, टर ास्पन्सिनल
गृिणनमागि, णकिोरियीन पुनिगसन णकंिा अटक सुणिधा आणि अस्थायी कामगार गृिणनमागि

•

अंतगगत पररसरांमध्ये लोक डांबले ले असतील तेथे जसे की प्रौढ तुरंगात, णकिोरियीन कारागृि, तरूि पुनिगसन सुणिधा
णकंिा णकिोरियीन अटक सुणिधा उपस्पस्थत आिेत (उदािरिाथग , कोटग रूम)
o

लक्षात ठे िा आरोग्य सणचि आदे ि आिश्यकतानुसार पाच िषे आणि त्यापेक्षा अणधक ियाचे लोक प्रौढ तुरंगात
आणि जेल सुणिधांमध्ये मास्क घालतील CDC COVID-19 समुदाय स्तरािरील सूचना (िॅणनि मजकूर)मध्यम
ते उच्च.

o

फेरणिचार सुणिधा दे खील मास्क िापरण्याची णिफारस ककरतात जेव्हा सुणिधा-स्तरीय घटक (उपलब्ध कािी
अणतररक्त भाषा) अणधक धोका सूणचत करतात.

जे लोक िरील सेणटं ग्जमध्ये राितात णकंिा काम करतात त्यांनी समुदायात णमसळताना सामान्य लोकांसाठीच्या सिग आिश्यक
सूचनांचे पालन करािे. (उदा.पररसराबािेर समुदायांत णफरताना).
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आरोग्य सेिा (जसे की व्यिसाय आणि संस्था) त्यांच्या सुणिधांमध्ये मास्क आिश्यक असू िकते. मास्कची आिश्यकता आिे की
नािी िे ठरिताना या आस्थापनांनी खालील प्रत्येक घटकाचा णिचार केला पाणिजे:
पररसरातील लोकांना रोगणिषयक धोक्याची िक्यता

•

o

लोक अद्ययाित नसतील तर (उपलब्ध असले ल् या कािी अणतररक्त भाषा) COVID-19 लसींिर COVID-19
णमळण्याची आणि गंभीर आजार णिकणसत िोण्याची िक्यता जास्त आिे.

o

ज्या लोकांना कािी िैद्यकीय समस्या असतील (उपलब्ध असले ल् या कािी अणतररक्त भाषा) त्यांना गंभीर
COVID-19 चा धोका जास्त आिे.

पररसरांमध्ये िायुिीजनाचा दजाग - िातानुकूलन आणि ििेतून पसरिाऱया रोगांचा प्रसार रोखण्यासाठी ििेची गुिित्ता (केिळ

•

इं ग्रजी) आणि णबल् डींग्समध्ये स्वि ििा ठे िण्यासाठी आव्हान, Environmental Protection Agency (EPA, पयागिरि
संरक्षि एजन्सी) (इं ग्रजी केिळ) माणिती आणि िायुिीजन पयागयांसाठी, िीणटं ग प्रिाली असले ल् या आणि नसले ल् या
सुणिधांसि, िायुिीजन आणि एअर कंणडिणनंग/िातानुकूलन HVAC (एचव्हीएसी) प्रिालीसि
•

अंतगगत पररसरांत लोकांची एकमेकांपासून पुरेसे लांब िारीररक अंतर ठे िण्याची क्षमता

•

COVID-19 चा रोगप्रादु भागि िोण्याची िक्यता संभिले ला णकंिा खात्रीिीर पररसर णिषयक
o

आरोग्य संस्थांणििाय दे खील इतरत्र रोगप्रादु भागि िाढल् यास सिांनी अंतगगत पररसरांमध्ये दे खील मास्क िापरिे
आिश्यक आिे .

जेव्हा CDC COVID-19 समुदाय स्तरािर (उपलब्ध असले ल् या कािी अणतररक्त भाषा) उच्च असतील, CDC आणि DOH ने
णिफारस केली आिे की सिग लोक लसीकरिाची स्पस्थती णिचारात न घेता, अंतगगत मास्क िापरतील. आस्थापनांमध्ये व्यक्तींनी मास्क
िापरण्याचे प्रोत्सािन णदले पाणिजे. खाली पिा, िैयस्पक्तक मास्पस्कंग णिफारसी आणि जोखीम-आधाररत णिचारांसाठी.
िैयस्पक्तक मास्क णिफारसी
लक्षिे असले ल् या, सकारात्मक चाचिी असले ल् या णकंिा COVID-19 असले ल् या एखाद्यास संसगग झाले ल् या व्यक्तीने त्यानुसार उच्च
दजागचे मास्क णकंिा रे स्पिरे टर िापरिे आिश्यक आिे COVID-19 साठी सकारात्मक चाचिी आल् यास काय करािे (कािी अन्य
भाषांमध्ये अनुिाणदत), COVID-19 लक्षि णनदे िक आकृती (इतर भाषांमध्ये अनुिाणदत) आणि COVID-19 असले ल् या एखाद्या
व्यक्तीिी संपकग झाल् यास काय करािे (कािी अन्य भाषांमध्ये अनुिाणदत). प्रत्येकाने मास्क घालिे आिश्यक आिे जे गरजेनुसार
आपल् या ितगमान आदे ि आणि सुरक्षा णिषयक आरोग्य आदे ि ह्ांिर अिलं बून असेल.
कोित्यािी पररस्पस्थतीत, आपि एक मास्क घालू िकता. मास्क घालायचा की नािी िे ठरिताना खालील घटकांचा णिचार करा:
•

आपली आणि आपल् या आजूबाजूच्या लोकांची लसीकरि स्पस्थती. नसले ल् या लोकांना अद्ययाित (उपलब्ध असले ल् या कािी
अणतररक्त भाषा) COVID-19 लसी आणि बूस्टर COVID-19 ला अणधक संिेदनाक्षम आिेत आणि गंभीर आजाराचा
प्रादु भागि िोण्याची' िक्यता आिे.

•

तुमची िैद्यकीय पररस्पस्थती (कािी अन्य भाषांमध्ये अनुिाणदत.

आणि आपल् या आजूबाजूच्या लोकांची िैद्यकीय पररस्पस्थती

ज्यात COVID-19 आजाराचा धोका अणधक आिे अिी मािसे आिेत.

णिणिष्ट् िैद्यकीय स्पस्थती असले ले लोक COVID-

19 ला जास्त बळी पडू िकतात आणि गंभीर आजाराचा प्रादु भागि करू िकतात.
•

तुम्ही ज्या सेणटं गमध्ये आिात त्याची िैणिष्ट्ये (उदा. गदी, खराब ििेिीर, घरामध्ये).

•

CDC COVID-19 समुदाय स्तरािर (कािी अन्य भाषांमध्ये अनुिाणदत)
o

सामुदाणयक आरोग्याची िेळसांड उच्च श्रेडी CDC आणि WA DOH यांनी लसीकरिाची स्पस्थती लक्षात न घेता
अंतगगत मास्क घालण्याची णिफारस केली आिे.

o

सामुदाणयक आरोग्याची िेळसांड मध्यम णकंिा उच्च CDC आणि WA DOH ह्ांचे लोकांसाठीचे आदे ि खूप
आजारी पडण्याचा धोकाअसिाऱयांनी (उपलब्ध असले ल् या कािी अणतररक्त भाषा) COVID-19 पासून
सािगजणनक णठकािी अंतगगत पररसरांमध्ये उच्च दजागचे मास्क णकंिा रे स्पिरे टर िापरािे. ज्यांच्या घरात णकंिा
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संपकागत खूप आजारी पडण्याची िक्यता जास्त आिे, अिा व्यक्ती असल् यास त्यांनी अंतगगत पररसरांत दे खील
अिा व्यक्तींच्या सििासात उच्च दजागचे मास्क िापरण्याचा णिचार करािा.

अविक COVID-19 मावहती आवण सांसािने
अद्ययाित रिा िॉणिंग्टन मध्ये COVID-19 ची सद्यस्पस्थती (केिळ इं ग्रजी), गव्हनगर Inslee यांच्या घोषिा (केिळ इं ग्रजी), लक्षिे
(कािी अन्य भाषांमध्ये अनुिाणदत), कसा पसरतो (कािी अन्य भाषांमध्ये अनुिाणदत), कसे आणि केव्हा चाचिी करािी (िॅणनि),
आणि लस कुठे िोधािी (िॅणनि मजकूर). आम्हाला िारं िार णिचारले जािारे प्रश्न बघा (अणधक माणितीसाठी जाणिरात पािा.
एखाद्या व्यक्तीला त्यांची जात / िंि णकंिा राष्ट्रीयत्व त्यांना COVID-19 चा जास्त धोका उद्भित नािी. तथाणप, आकडे िारीिरून
असे णदसून येत आिे की COVID-19 मुळे रं गाच्या अनुिंघाने समुदायांिर बेणििेबी पररिाम िोत आिे. िंिणिद्वे ष पररिाम
झाल् यामुळे आिे, आणि णििेषतः , स्टर क्चरल िंिणिद्वे ष, ज्यामुळे स्वत: आणि त्यांच्या समुदाय संरक्षि करण्यासाठी कािी गटांना कमी
संधी णमळते. काणळमा आजार लढण्यासाठी मदत करिार नािी (केिळ इं ग्रजी मजकूर). अफिा ि चुकीची माणिती पसरू नये
म्हिून इतरांसोबत अचूक माणिती िेअर करा.

•

WA राज्य Department of Health आरोग्य णिभाग 2019 नोिेल कोरोना णिषािूचा उद्रे क (COVID-19) (केिळ
इं ग्रजी)

•

WA राज्य कोरोनाणिषािू प्रणतसाद (COVID-19) (कािी अन्य भाषां मध्ये अनुिाणदत)

•

आपला स्थाणनक आरोग्य णिभाग णकंिा णजल् िा िोधा (केिळ इं ग्रजी)

•

CDC कोरोना व्हायरस (COVID-19) (कािी अन्य भाषांमध्ये अनुिाणदत)

अविक प्रश्न आहेत? आमच्या COVID-19 माणिती िॉटलाईनिर कॉल करा 1-800-525-0127. िॉटलाइनचे कामाचे तास:

•

सोमिारी सकाळी 6 सकाळी ते रात्री 10िाजता.

•

मंगळिारी ते रणििारी 6 सकाळी ते रात्री 6 िाजता.

•

राज्यातील सुट्टीचे णदिस (इं ग्रजी मजकूर) सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6.

इं टरणप्रटे णटव्ह सेिांकररता # दाबा त्यांच्या उत्तरानंतर तुमची भाषा बोला. आपल् या स्वत: च्या आरोग्य णकंिा चाचिीच्या
णनकालणिषयक प्रश्नांसाठी, आरोग्य सेिा प्रदात्यांिी संपकग साधा.
दु सयाग स्वरूपात िा दस्तऐिज णमळिण्याची णिनंती करण्यासाठी, 1-800-525-0127 कॉल. बणिऱया णकंिा कमी ऐकू येिाऱयांनी,
कृपया येथे कॉल करा 711 (Washington Relay) णकंिा ईमेल civil.rights@doh.wa.gov.

पररवर्ष्ट A
हेल्थ केअर सेवटां र्
पुढील आरोग्य सणचिांचे आदे िानुसार (केिळ इं ग्रजी), िेल्थ केअर सेणटं ग्ज आणि दीघगकालीन काळजीिाहू सेणटं ग्ज िी कोितीिी
सािगजणनक णकंिा खाजगी सेणटं ग आिे जी कािी अपिाद िगळता, लोकांना िैयस्पक्तक आरोग्य सेिा णितरिासाठी प्रामुख्याने िापरली
जाते. रग्णालयासारख्या आरोग्य से िांच्या णितरिासाठी प्रामुख्याने िापरल् या जािार् या सुणिधेत असल् यास, संपूिग सुणिधा आरोग्य सेिा
सेणटं ग णकंिा दीघगकालीन दे खभाल सेणटं ग आिेत. आणि संपूिग सुणिधेमध्ये चेिरा झाकिे आिश्यक आिे, अपिाद म्हिजे चेिरा
झाकण्याच्या क्रमातील मुभापात्र. एखाद्या णकरािा दु कानातील फामगसी णकंिा िाळे च्या पररचाररकांच्या कायागलयासारख्या अन्य
कारिासाठी िापरल् या जािार् या एखाद्या सुणिधेमध्ये असल् यास, आरोग्य सेिा सेणटं ग णकंिा दीघगकालीन काळजी सेणटं गमध्ये फक्त
तेच क्षेत्र समाणिष्ट् असतात जे प्रामुख्याने आरोग्य णितरिासाठी िापरले जातात, परं तु सुणिधेच्या इतर भागात नािी. चेिरा
झाकण्याच्या संसाधनांचा िापर प्रामुख्याने आरोग्य सेिेच्या णितरिासाठी िापरल् या जािार् या भागात पररधान करिे आिश्यक आिे,
अपिाद म्हिजे चेिरा झाकण्याच्या क्रमातील मुभापात्र. खाली िगळले नसल् यास, आरोग्य सेिा पुरिठादारांमध्ये सूचीबद्ध मान्यताप्राप्त
असले ल् या व्यक्तींचा समािेि आिे आरोग्य व्यािसाणयक मान्यताप्राप्त आिश्यकता (फक्त इं ग्रजी) यादी तसेच कायद्याने परिानगी
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असले ल् या व्यक्ती मान्यताप्राप्त न करता आरोग्य सेिा प्रदान करण्यासाठी मुभापात्र आिेत. सिग कमगचारी आवण अभ्यार्त,
आरोग्य सेिा व्यािसावयकाांसह, अांतर्गत आरोग्य सेिा सेवटां ग्जमध्ये असताना मास्क घालणे आिश्यक आहे.
िेल्थ केअर सेणटं ग्ज आणि दीघगकालीन काळजी सेणटं ग्जची गैर-णििेष यादी खालीलप्रमािे आिे:
•

तीव्र काळजीिाहू सुणिधा, यासि, परं तु इतकेच मयागणदत नािी, रग्णालये;

•

दीघगकालीन तीव्र काळजीिाहू सुणिधा;

•

रूग्णालयात दाखल करून घेतले ला रूग्ण पुनिगसन सुणिधा;

•

आं तररग्ण ितगिुकीिी संबंणधत आरोग्य सुणिधा, ज्यामध्ये मूल्यमापन आणि उपचार सुणिधा, णनिासी उपचार सुणिधा,
सुरणक्षत णडटॉक्स सुणिधा यांचा समािेि आिे, परं तु इतकेच मयागणदत नािी;

•

णनिासी दीघगकालीन दे खभाल सुणिधा, यासि परं तु इतकेच मयागणदत नािी, नणसंग िोम्स, सिाय्यक रािण्याची सुणिधा, प्रौढ
कौटुं णबक घरे , प्रमाणित समुदाय णनिासी सेिा आणि समथगन प्रदान केले ल् या सेणटं ग्ज आणि जेथे िणधगत सेिा सुणिधा प्रदान
केल् या जातात;

•

मोबाइल दिाखाने णकंिा इतर िािने जेथे आरोग्य सेिा णितररत केली जाते;

•

बाह्रग्ण णिभागातील सुणिधा, समािेि, परं तु इतकेच मयागणदत नािी, डायणलणसस केंद्रे , डॉकटरांची कायागलये, आणि
ितगिुकीिी आरोग्य सुणिधा (मानसोपचार कायागलये समािेि, मानणसक आरोग्य सल् लागार, आणि पदाथग िापर अराजक
व्यािसाणयक);

•

दं त आणि दं त णििेष सुणिधा;

•

ऑप्टोमेटरी आणि नेत्रणचणकत्सा सुणिधा;

•

औषधणनमागि (णकरकोळ क्षेत्रांसि नािी);

•

माणलि थेरेपी कायागलये (यात णनयुक्त क्षेत्रांचा समािेि आिे जेथे मसाज िा आणि िेलनेस/णफटनेस सेंटर सारख्या गैरिेल्थ केअर सेणटं ग्जमध्ये प्रिाणसत केले जाते);

•

णकरोप्रॅस्पिक कायागलय;

•

णमडिाइफरी पद्धती आणि स्वतंत्र जन्म केंद्र;

•

अलगीकरि आणि/णकंिा णिलगीकरि सुणिधा;

•

णफरते िस्त्रणक्रया सुणिधा केंद्र:

•

त्वररत दे खभाल केंद्रे ;

•

िोस्पिस केअर सेंटर; आणि

•

सेणटं ग्ज जेथे गृि आरोग्य सेिा, िोम केअर, िैयस्पक्तक काळजी, णकंिा आजारी सेिा ह्ा सेिा दे य प्रदात्यांकडू न णितरीत
केल् या जातात.

िेल्थ केअर सेणटं ग्ज आणि दीघगकालीन काळजीिाहू सेणटं ग्ज समाणिष्ट् करू नका:
•

क्रीडा आणि प्रेक्षक कायगक्रम णकंिा इतर मेळािे आयोणजत केल् या जातात अिा सेणटं ग्ज (ज्यात मान्यताप्राप्त ऍथले णटक
प्रणिक्षक खेळाडू ं ना णिकित असतील तेथे), प्रामुख्याने आरोग्य सेिा प्रदान करण्यासाठी िापरल् या जािायाग क्षेत्रांव्यणतररक्त
(जे आरोग्य सेिा सेणटं ग्ज आिेत);

•

Department of Children, Youth & Families (DCYF, मुले, युिक आणि कुटुं ब णिभाग)-परिानाधारक घरे जे
प्रामुख्याने आरोग्य सेिा प्रदान करत नािीत;

•

लोकांना आरोग्य सुणिधा पुरिल् या जातात अिा संिोधन सुणिधा;

•

पिुिैद्यकीय आरोग्य सेिा सेणटं ग्ज;

•

प्रािी णनयंत्रि संस्था;

•

ना-नफा मानिीय संस्था; आणि

•

माररजुआना ररटे ल आऊटले ट् स, िैद्यकीय माररजुआना सल् लागार सेिा प्रदान करिाऱयांचा संबंध असिाऱया सरांचा ह्ात
समािेि.
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आरोग्य सुणिधेला घराबािेर मास्कची आिश्यकता असल् यास, आपि त्यांच्या व्यिसाय णनयमांचे पालन केले पाणिजे. पिा "अंतगगत
पररसरांसाठीचे णनयम" अणधक माणितीसाठी िरील माणिती. कृपया भेट द्या COVID-19 संसगग प्रणतबंध आरोग्य सेणटं ग्ज मध्ये (इं ग्रजी
फक्त) तपिीलिार मागगदिगन पृष्ठ ज्यांमध्ये समािेि आिे स्रोत णनयंत्रि मागगदिगन (फक्त इं ग्रजी) आणि कािी आरोग्य सेिा सुणिधा
णिक्षा मागगदिगन.
अांतर्गत पररसराांसाठीचे वनयम
व्यिसाय, संस्था, सुणिधा आणि आस्थापनांना त्यांच्या आस्थापनांमध्ये णकंिा सुणिधेमध्ये मास्कचा िापर करण्यासाठीचे स्वतः चे णनयम
ठरिण्याचा अणधकार आिे. व्यिसाय सिग आिश्यकतेचे अनुसरि करिे आिश्यक आिे L&I आिश्यकता (केिळ इं ग्रजी) आणि
सेणटं ग्ज मध्ये, आिश्यक मास्क णनिडू िकता (उदा. घराबािेरचे ) ज्याने आपल् या आरोग्य सणचिांचे आदे िांपेक्षा आपि अणधक
सुरणक्षत राहू िकाल (केिळ इं ग्रजी)
स्थाणनक सािगजणनक आरोग्य अणधकारी समाजात रोगप्रादु भागि िोऊ नये ह्ासाठी अणधक संरक्षिात्मक मास्कची ऑडग र दे खील दे ऊ
िकतात. िे णनयम अणधक कडक असू िकतात आरोग्य सणचिांच्या आदे िापेक्षा (केिळ इं ग्रजी), पि ते कमी कडक असू िकत
नािी.
या व्यणतररक्त, कािी व्यक्तींना मास्क िापरिे गरजेचे असू िकते णकंिा ते तसा णनिगय घेऊ िकतात. स्थाणनक णकंिा राज्यस्तरीय
आदे ि नसतानािी त्यांना सािगजणनक णठकािी मास्क िापरण्याचा अणधकार आिे. स्वत: चे, त्यांचे कुटुं ब आणि समुदायाचे संरक्षि
करण्यासाठी मास्क िापरण्याच्या त्यांच्या णनिगयाचा आदर करा. आपि मास्क घातल् यास कािी पररस्पस्थतीत तो काढण्यासाठी
सांणगतले जाऊ िकते पटिण्याच्या णठकािी िे लक्षात ठे िा.
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