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താങ്കൾക്ക് േകാവിഡ്-19 േപാസിറ്റീവ് ആെണങ്കിൽ എന്തുെചയ്യണം 

2023 ഏ്രപിൽ 12െല മാറ്റങ്ങള�െട സം്രഗഹം 

• ചില കൂട്ടായ ്രകമീകരണങ്ങളിെല ഐെസാേലഷെന കുറിച്ച�ള്ള
്രകമീകരണങ്ങളിെല ഐെസാേലഷെനക്കുറിച്ച�ള്ള സ്പഷ്ടീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ 

• ആേരാഗ� പരിചരണ ്രകമീകരണ മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശത്തിേലക്കുള്ള അപ്േഡറ്റ് െചയ്ത ലിങ്കുകൾ

ആമുഖം 

താങ്കൾക്ക് േകാവിഡ്-19 േപാസിറ്റീവ് ആെണങ്കിൽ, മറ്റ�ള്ളവരിേലക്ക് അത് പടരുന്നത് തടയാൻ താങ്കൾക്ക് 
സഹായിക്കാൻ കഴിയും. ചികിത്സ, ഐെസാേലഷൻ, മാസ്ക് ധരിക്കൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ചുവെടയുള്ള 
മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങൾ പാലിക്കുക. േകാവിഡ്-19 േപാസിറ്റീവ് ആയ ആള�കൾക്കായി ഏെതങ്കിലും ്രപാേദശിക 
ആേരാഗ� അധികാരപരിധി, േജാലിസ്ഥലം, ബിസിനസ്സ് അെല�ങ്കിൽ സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മെറ്റെന്തങ്കിലും 
നയങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ അവ ദയവായി പാലിക്കുക, ഇത് WA State Department of Health (ഡബ്ള�ു.എ.േസ്റ്ററ്റ് 
ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ് ഓഫ് െഹൽത്ത്) മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങേളക്കാൾ കൂടുതൽ നിയ്രന്തിതമായിരിക്കാം. 

• ഒരു ആേരാഗ� പരിപാലന േക്രന്ദത്തിൽ താമസിക്കുകേയാ േജാലി െചയ്യ�കേയാ സന്ദർശിക്കുകേയാ
െചയ്യ�ന്ന ആള�കൾ ആേരാഗ� പരിപാലന ്രകമീകരണങ്ങളിൽ േകാവിഡ്-19 അണുബാധ തടയൽ
എന്നതിെല മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങൾ പാലിക്കണം (ഇം�ീഷിൽ മാ്രതം).

• താങ്കൾ തിരേക്കറിയ ഒരു വർക്ക് ൈസറ്റ്, െതാഴിലാളികള�െട താൽക്കാലിക ഭവനം, 
വാണിജ�ത്തിനുേവണ്ടി കടൽത്തീരത്തുള്ള ്രകമീകരണം, തടങ്കൽ പാളയം, ഭവനരഹിതരുെട അെല�ങ്കിൽ
അഭയാര്ത്ഥികള�െട പാർപ്പിടം എന്നിവയിൽ േജാലി െചയ്യ�കേയാ താമസിക്കുകേയാ
െചയ്യ�കയാെണങ്കിൽ, ദയവായി ഇത്തരം കൂട്ടായ ്രകമീകരണങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലും ഒന്നിൽ താങ്കൾ 
താമസിക്കുകേയാ ്രപവർത്തിക്കുകേയാ െചയ്യ�ന്നുെണ്ടങ്കിൽ എന്നതിന് കീഴിലുള്ള മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങൾ 
പാലിക്കുക. 

താങ്കൾക്ക് ചികിത്സ ആവശ�മുേണ്ടാ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക 

താങ്കൾ േപാസിറ്റീവ് ആെണന്ന് െടസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പടുകയും താങ്കള�െട ്രപായേമാ വിട്ട�മാറാത്ത അസുഖേമാ കാരണം 
േകാവിഡ്-19 സംബന്ധിയായ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ�ത വളെര കൂടുതലുമാെണങ്കിൽ, ആശുപ്രതിയിൽ 
്രപേവശിപ്പിക്കെപ്പടാേനാ േരാഗം മൂലം മരിക്കാേനാ ഉള്ള സാധ�ത കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ചികിത്സകൾ ലഭ�മാണ്. 
േകാവിഡ്-19 ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഒരു ആേരാഗ�പരിചരണ ദാതാവ് നിർേദ്ദശിക്കുകയും 
േരാഗനിർണയത്തിന് േശഷം കഴിയുന്ന്രത േവഗം ആരംഭിക്കുകയും േവണം. താങ്കള�െട േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ 
െചറിയ േതാതിലാെണങ്കിൽ േപാലും, ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ചികിത്സ െചേയ്യണ്ടതുേണ്ടാ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉടനടി 
ഒരു ആേരാഗ� പരിപാലന ദാതാവിെന ബന്ധെപ്പടുക. നിർദ്ദിഷ്ട േകാവിഡ്-19 െതറാപ�ൂട്ടിക്സ് (അധിക 
ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്) എന്നതിെനക്കുറിച്ച�ം ചികിത്സ എങ്ങെന ആക്സസ് െചയ്യാെമന്നതിെനക്കുറിച്ച�ം 
താങ്കൾക്കും താങ്കള�െട ആേരാഗ� പരിപാലന ദാതാവിനുമുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി DOH െവബ് േപജ് 
സന്ദർശിക്കുക. 

വീട്ടിൽ ഐെസാേലറ്റ് െചയ്യ�ക 

േകാവിഡ്-19 േപാസിറ്റീവ് ആയവർ അെല�ങ്കിൽ േകാവിഡ്-19 ന്െറ ലക്ഷണങ്ങള�ള്ളവരും പരിേശാധനാ 
ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരും, ൈവദ�സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് ഒഴിെക, മറ്റ�ള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്ന് 
വീട്ടിൽ ഐെസാേലഷനിൽ കഴിയണം. േകാവിഡ്-19 ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് ഇത് മറ്റ�ള്ളവരിേലക്ക് പകരാം. വീട്ടിൽ 
ഐെസാേലഷനിൽ കഴിയുന്നത് മറ്റ�ള്ളവർക്ക് േരാഗം വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. താങ്കള�െട 
വാക്സിേനഷൻ നില പരിഗണിക്കാെത തെന്ന താങ്കൾ ഐെസാേലറ്റ് െചയ്യണം. വാക്സിേനഷൻ എടുത്ത 
വ�ക്തിക്ക് േകാവിഡ് -19 ബാധിക്കുകയാെണങ്കിൽ, അവരിലൂെട ഇേപ്പാഴും മറ്റ�ള്ളവരിേലക്ക് അണുബാധ 
പകരാൻ സാധ�തയുണ്ട്. പേക്ഷ േകാവിഡ് -19 നുള്ള വാക്സിേനഷൻ എടുത്തതിനാൽ അവർക്ക് േകാവിഡ് -19 
ബാധിച്ച് ആശുപ്രതിയിൽ കിടക്കാേനാ അെല�ങ്കിൽ മരിക്കാേനാ ഉള്ള സാധ�ത വളെര കുറവാണ്. 
താങ്കൾക്കുേവണ്ടി േഷാപ്പിംഗ് നടത്താൻ മറ്റ�ള്ളവേരാട് ആവശ�െപ്പടുക അെല�ങ്കിൽ പലചരക്ക് െഡലിവറി 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics
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േസവനം ഉപേയാഗിക്കുക. വീട്ടിൽ ഐേസാേലറ്റ് െചയ്യ�േമ്പാൾ താങ്കൾക്ക് ഭക്ഷണേമാ മറ്റ് പിന്തുണേയാ 
ആവശ�മാെണങ്കിൽ, Care Connect Washington (െകയർ കണക്റ്റ് വാഷിംഗ്ടൺ) (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്) 
താങ്കൾക്കായി ലഭ�മാണ്. േകാവിഡ്-19 ഇൻഫർേമഷൻ േഹാട്ട് ൈലനിൽ 1-800-525-0127 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക, 
തുടർന്ന് # അമർത്തുക, അെല�ങ്കിൽ താങ്കള�െട Care Connect (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്) ഹബ്ബ�മായി 
ബന്ധെപ്പടുക. ഭാഷാ സഹായം ലഭ�മാണ്. യാ്രത െചയ്യരുത്, േജാലി, സ്കൂൾ, ൈചൽഡ് െകയർ, അെല�ങ്കിൽ െപാതു 
ഇടങ്ങൾ, അെല�ങ്കിൽ െപാതുഗതാഗതം, ൈറഡ് െഷയറിംഗ് അെല�ങ്കിൽ ടാക്സികൾ എന്നിവ ഉപേയാഗിക്കരുത്. 
ഐെസാേലഷൻ സമയത്ത്: 

• കുടുംബാംഗങ്ങൾ, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ എന്നിവയുൾെപ്പെട വീട്ടിെല മറ്റ�ള്ളവരിൽ നിന്ന് കഴിയുന്ന്രത 
അകലം പാലിക്കുക, മറ്റ�ള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്ന് ഒരു ്രപേത�ക മുറിയിൽ താമസിക്കുക, സാധ�െമങ്കിൽ 
്രപേത�ക ബാത്ത്റൂം ഉപേയാഗിക്കുക. േകാവിഡ്-19-ഉം മൃഗങ്ങള�ം (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്) 
എന്നിവെയക്കുറിച്ച�ള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ Centers for Disease Control and Prevention CDC (സി.ഡി.സി.)-യുെട 
പക്കലുണ്ട്.  

• താങ്കൾ വീട്ടിേലാ െപാതുസ്ഥലേത്താ മറ്റ�ള്ളവരുമായി സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കുേമ്പാൾ ഉയർന്ന 
നിലവാരമുള്ള മാസ്േക്കാ െറസ്പിേററ്റേറാ (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്) ധരിക്കുക. 

• സാധ�െമങ്കിൽ വീട്ടിൽ െവന്റിേലഷൻ (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്) െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ സ�ീകരിക്കുക. 

• കപ്പ�കൾ, ടവൽ, പാ്രതങ്ങൾ എന്നിവ േപാലുള്ള വ�ക്തിഗതമായ വീട്ട�പകരണങ്ങൾ പങ്കിടരുത്. 
• താങ്കള�െട േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ എല�ായ്േപ്പാഴും നിരീക്ഷിക്കുക. താങ്കൾക്ക് ഒരു അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് 

അടയാളങ്ങൾ (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്) ഉെണ്ടങ്കിൽ (ശ�സിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് േപാലുള്ളവ), 
ഉടനടി ൈവദ�സഹായം േതടുക.  

• താങ്കൾക്ക് ഒരു പതിവ് െമഡിക്കൽ അേപ്പായിന്റ്െമന്റ് ഉെണ്ടങ്കിൽ (അടിയന്തര പരിചരണത്തിന് 
വിരുദ്ധമായി), താങ്കൾക്ക് േകാവിഡ് -19 ഉെണ്ടന്ന് അെല�ങ്കിൽ േകാവിഡ്-19 ഉള്ളതായി േതാന്നുന്നു എന്ന് 
താങ്കള�െട ആേരാഗ� പരിപാലന ദാതാവിെന കാണാൻ േപാകും മുൻപ് വിളിച്ച് അറിയിക്കുക.  

ഞാൻ എ്രതകാലേത്തക്ക് സ�യം ഐെസാേലറ്റ് െചയ്യ�കയും മാസ്ക് ധരിക്കുകയും േവണം? 

താങ്കൾക്ക് േകാവിഡ്-19 േപാസിറ്റീവ് ആെണങ്കിൽ, േകാവിഡ് -19 മറ്റ�ള്ളവരിേലക്ക് പകരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ 
കുറഞ്ഞത് 5 ദിവസെമങ്കിലും വീട്ടിൽ തെന്ന തുടരുകയും മറ്റ�ള്ളവരിൽ നിന്നും അകന്ന് വീട്ടിൽ ഐെസാേലറ്റ് 
െചയ്യ�കയും െചയ്യ�ക.   

ഐെസാേലഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്  

താങ്കൾ എ്രതകാലം ഐെസാേലറ്റ് െചയ്യണം എന്നത് നിരവധി ഘടകങ്ങെള ആ്രശയിച്ചിരിക്കുന്നു: 

• താങ്കൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു മാസ്ക് ധരിക്കാൻ കഴിയുേമാ, 
• 5 ദിവസെത്ത ഐെസാേലഷന് േശഷം 6-10 ദിവസങ്ങളിൽ താങ്കൾക്ക് േകാവിഡ്-19 േപാസിറ്റീവ് െടസ്റ്റ് 

തുടരണേമാ, 
• താങ്കെള േകാവിഡ്-19 ഗുരുതരമായി ബാധിേച്ചാ അെല�ങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ദുർബലമായ േരാഗ്രപതിേരാധ 

േശഷി ആേണാ ഉള്ളത്, കൂടാെത  
• താങ്കൾ ഒരു കൂട്ടായ ്രകമീകരണത്തിൽ താമസിക്കുകേയാ ്രപവർത്തിക്കുകേയാ െചയ്യ�ന്നുേണ്ടാ  

താങ്കൾക്ക് േകാവിഡ്-19 േപാസിറ്റീവ് ആെണങ്കിൽ അേതാെടാപ്പം േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ (അധിക 
ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്):  

താങ്കള�െട േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ആദ�മായി കണ്ടതിന് േശഷം കുറഞ്ഞത് 5 ദിവസെമങ്കിലും ഐെസാേലറ്റ് െചയ്യ�ക. 
ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര�ങ്ങളിൽ 5 മുഴുവൻ ദിവസങ്ങൾക്ക് േശഷം താങ്കൾക്ക് ഐെസാേലഷനിൽ നിന്ന് 
പുറത്തുവരാം: 

• ഐെസാേലഷൻ ആരംഭിച്ച് 5 ദിവസത്തിന് േശഷം താങ്കള�െട േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ െമച്ചെപ്പടുന്നു, 
കൂടാെത 

• പനി കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപേയാഗിക്കാെതതെന്ന 24 മണിക്കൂറായി താങ്കൾക്ക് പനി 
ഉണ്ടായിട്ടില� 

താങ്കൾക്ക് േകാവിഡ്-19 േപാസിറ്റീവ് ആെണന്ന് െടസ്റ്റ് െചയ്യ�കയും എന്നാൽ േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തെന്ന 
ഇല�ാതിരിക്കുകയും െചയ്യ�കയാെണങ്കിൽ (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്): താങ്കൾക്ക് േകാവിഡ്-19 
േപാസിറ്റീവ് ആയതിന് േശഷം കുറഞ്ഞത് 5 ദിവസെമങ്കിലും ഐെസാേലറ്റ് െചയ്യ�ക. േരാഗലക്ഷണങ്ങെളാന്നും 
ഉണ്ടായിട്ടിെല�ങ്കിൽ 5 ദിവസത്തിന് േശഷം താങ്കൾക്ക് താങ്കൾക്ക് ഐെസാേലഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാം.  

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.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#Emergency
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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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െടസ്റ്റ് േപാസിറ്റീവ് ആയതിന് േശഷം താങ്കൾക്ക് േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ, താങ്കള�െട 5 ദിവസെത്ത 
ഐെസാേലഷൻ ആരംഭിക്കണം. താങ്കൾക്ക് േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഐെസാേലഷൻ 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ശുപാർശകൾ പാലിക്കുക.  

താങ്കൾ എേപ്പാൾ ഐെസാേലഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് പരിഗണിക്കാെത, താങ്കൾക്ക് േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ 
കാണെപ്പട്ടതിന് േശഷമുള്ള 10 ദിവസേത്തക്ക് (അെല�ങ്കിൽ േപാസിറ്റീവ് ആെണന്ന് െടസ്റ്റ് െചയ്തുേശഷം, താങ്കൾക്ക് 
േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഇെല�ങ്കിലും) ഇനിപ്പറയുന്ന നടപടികൾ ൈകെക്കാള്ള�ക: 

• താങ്കള�െട 5 ദിവസെത്ത ഐെസാേലഷൻ കാലയളവ് അവസാനിച്ചതിന് േശഷം കുറഞ്ഞത് 5 
ദിവസേത്തക്കുകൂടി (ദിവസം 6 മുതൽ ദിവസം 10 വെര) വീട്ടിലും െപാതുസ്ഥലത്തും ചുറ്റ�മുള്ളവരുെട 
സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കുേമ്പാഴും കൃത�മായ അളവിലുള്ളതും സുരക്ഷിതവും ഉയർന്ന 
ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ മാസ്ക് അെല�ങ്കിൽ െറസ്പിേററ്റർ ധരിക്കുക. 

• േരാഗ്രപതിേരാധേശഷി കുറഞ്ഞവേരാ കഠിനമായ േരാഗത്തിനുള്ള ഉയർന്ന അപകടസാധ�തയുള്ളവേരാ 
ആയ ആള�കള�മായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്), കൂടാെത ആേരാഗ� 
പരിപാലന സംവിധാനങ്ങളിേലക്കും (നഴ്സിംഗ് േഹാമുകൾ ഉൾെപ്പെട) മറ്റ് ഉയർന്ന 
അപകടസാധ�തയുള്ള ്രകമീകരണങ്ങളിേലക്കും േപാകരുത്. 

• െറേസ്റ്റാറന്റുകൾ, ചില ജിമ്മുകൾ എന്നിവ േപാെല മാസ്ക് ധരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ 
േപാകരുത്, വീട്ടിലും േജാലിസ്ഥലത്തും മറ്റ�ള്ളവേരാെടാപ്പമിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 

• േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ടും വരികേയാ വഷളാകുകേയാ െചയ്യ�കയാെണങ്കിൽ, 0 ദിവസം മുതൽ 
താങ്കള�െട ഐെസാേലഷൻ കാലയളവ് പുനരാരംഭിക്കണം. 

• യാ്രത | യാ്രതെയക്കുറിച്ച�ള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് CDC കാണുക (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്). 

താങ്കള�െട ഐെസാേലഷൻ കാലയളവ് എങ്ങെന കണക്കാക്കാം: 

താങ്കൾക്ക് േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ, ദിവസം 0 എന്നത് താങ്കള�െട േരാഗലക്ഷണങ്ങള�െട ആദ� ദിവസമാണ്. 
താങ്കള�െട േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതിന് േശഷമുള്ള ആദ�െത്ത മുഴുവൻ ദിവസമാണ് ദിവസം 1. 

താങ്കൾക്ക് േരാഗലക്ഷണങ്ങെളാന്നും ഉണ്ടായിട്ടിെല�ങ്കിൽ, ദിവസം 0 എന്നത് താങ്കൾ െടസ്റ്റ് െചയ്ത തീയതിയാണ്. 
േപാസിറ്റീവ് െടസ്റ്റിനായി താങ്കള�െട സാമ്പിൾ േശഖരിച്ചതിന് േശഷമുള്ള ആദ�െത്ത മുഴുവൻ ദിവസമാണ് ദിവസം 
1. 

സഹായത്തിനായി DOH-ന്െറ ഐെസാേലഷൻ ആൻഡ് ക�ാറന്ൈറൻ കാൽക്കുേലറ്റർ (അധിക ഭാഷകളിലും 
ലഭ�മാണ്) ടൂൾ കാണുക. 

താങ്കള�െട മാസ്ക് നീക്കംെചയ്യ�ന്നത് 

5 ദിവസെത്ത ഐെസാേലഷന് േശഷവും താങ്കളിൽ നിന്ന് അസുഖം പകരാം. താങ്കള�െട 5 ദിവസെത്ത 
ഐെസാേലഷൻ കാലയളവ് അവസാനിച്ചതിന് േശഷം 5 ദിവസേത്തക്ക് കൂടി (ദിവസം 6 മുതൽ ദിവസം 10 വെര) 
വീട്ടിലും െപാതുസ്ഥലത്തും ചുറ്റ�മുള്ളവരുെട സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കുേമ്പാഴും കൃത�മായ അളവിലുള്ളതും 
സുരക്ഷിതവും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ മാസ്ക് അെല�ങ്കിൽ െറസ്പിേററ്റർ (അധിക ഭാഷകളിലും 
ലഭ�മാണ്) ധരിക്കുന്നത് തുടരുക. പകരമായി, താങ്കള�െട മാസ്ക് എേപ്പാൾ നീക്കംെചയ്യണെമന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ 
ആന്റിജൻ െടസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് പരിഗണിക്കുക (താെഴ കാണുക). താങ്കൾക്ക് നല�േപാെല അനുേയാജ�മായ മാസ്ക് 
ധരിക്കാൻ കഴിയുന്നിെല�ങ്കിൽ, താങ്കൾ 10 ദിവസം മുഴുവൻ ഐെസാേലറ്റ് െചയ്യ�ന്നത് തുടരണം.  

സ്ഥിരമായ മാസ്ക് ഉപേയാഗം എന്നതുെകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, താങ്കൾ വീടിനകേത്താ പുറേത്താ 
മറ്റ�ള്ളവരുമായി സമ്പർക്കമുള്ളേപ്പാെഴല�ാം കൃത�മായ അളവിലുള്ളതും സുരക്ഷിതവും ഉയർന്ന 
ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ മാസ്ക് അെല�ങ്കിൽ െറസ്പിേററ്റർ (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്) ധരിക്കുക 
എന്നാണ്. ഉറക്കം, ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ അെല�ങ്കിൽ നീന്തൽ േപാെല മാസ്ക് ധരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയങ്ങളിൽ 
മറ്റ�ള്ളവരുെട സമ്പർക്കമുള്ള ്രപവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടരുത്. കൃത�മായ അളവിലുള്ളതും ഉയർന്ന 
ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ മാസ്കിന്െറ അ്രതയും സംരക്ഷണം മാസ്കിന് പകരമുള്ളവ (േ്രഡപ്പ�ള്ള െഫയ്സ് 
ഷീൽഡ് േപാലുള്ളവ) നൽകുന്നില�. താങ്കൾക്ക് നന്നായി അനുേയാജ�മായ മാസ്ക് ധരിക്കാൻ കഴിയുന്നിെല�ങ്കിൽ, 
താങ്കൾ 10 ദിവസേത്തക്ക് ഐെസാേലറ്റ് െചയ്യണം.  

എേപ്പാൾ ഐെസാേലഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരണെമന്നും താങ്കള�െട മാസ്ക് നീക്കംെചയ്യണെമന്നും 
നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ആന്റിജൻ െടസ്റ്റിംഗ് ഉപേയാഗിക്കുന്നത് 

താങ്കൾക്ക് ഒരു ആന്റിജൻ െടസ്റ്റിന് ആക്സസ് ഉെണ്ടങ്കിൽ (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്) താങ്കൾ 
ഐെസാേലഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ �ാൻ െചയ്യ�േമ്പാൾ, 6 ദിവസത്തിൽ അധികം ൈവകാെത, ഒരു 
െടസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിലൂെട മറ്റ�ള്ളവരിേലക്ക് പകരാനുള്ള അപകടസാധ�ത കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. പനി 
കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഉപേയാഗിക്കാെത 24 മണിക്കൂർ താങ്കൾക്ക് പനി ഇല�ാതിരിക്കുകയും താങ്കള�െട 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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/emergencies/covid-19/isolation-and-quarantine-covid-19/isolation-and-quarantine-calculator
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
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മറ്റ് േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ െമച്ചെപ്പടുകയും െചയ്തിട്ട�െണ്ടങ്കിൽ മാ്രതം െടസ്റ്റിങ് ആരംഭിക്കുക. രുചിേയാ 
മണേമാ നഷ്ടെപ്പടുന്നത് േരാഗമുക്തി േനടിയതിന് േശഷവും ആഴ്ചകേളാ മാസങ്ങേളാ നീണ്ടുനിൽക്കാം, 
അതുെകാണ്ട് ഐെസാേലഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നത് ൈവകിപ്പിേക്കണ്ട കാര�മില�. 

• താങ്കള�െട െടസ്റ്റ് േപാസിറ്റീവ് ആെണങ്കിൽ, താങ്കൾ വഴി ഇേപ്പാഴും േരാഗവ�ാപനത്തിന് 
സാധ�തയുണ്ട്. താങ്കൾ ഐെസാേലറ്റ് െചയ്യ�ന്നതും മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതും തുടരുകയും വീണ്ടും 
പരിേശാധിക്കാൻ 24-48 മണിക്കൂർ കാത്തിരിക്കുകയും േവണം.  

• 24-48 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് നടത്തിയ രണ്ട് തുടർച്ചയായ (ബാക്ക്-ടു-ബാക്ക്) െടസ്റ്റ�കളിൽ താങ്കൾ 
െനഗറ്റീവായാൽ, താങ്കൾക്ക് ഐെസാേലഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയും 10-◌ാ◌ം ദിവസത്തിന് മുമ്പ് 
മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നിർത്തുകയും െചയ്യാം.  

10 ദിവസെത്ത ആവർത്തിച്ച�ള്ള െടസ്റ്റിലും താങ്കൾ േപാസിറ്റീവ് ആയി തുടരുകയാെണങ്കിൽ, തുടർച്ചയായ 
രണ്ട് െനഗറ്റീവ് ആന്റിജൻ െടസ്റ്റ് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് വെര താങ്കൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് തുടരുകയും 
േരാഗ്രപതിേരാധ േശഷി കുറഞ്ഞവേരാ ഗുരുതരമായ േരാഗത്തിന് ഉയർന്ന അപകടസാധ�തയുള്ളവേരാ 
ആയ ആള�കള�മായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽേക്കണ്ടതാണ്. 

താങ്കൾക്ക് േകാവിഡ്-19 മൂലം ഗുരുതരമായ അസുഖമുെണ്ടങ്കിൽ അെല�ങ്കിൽ ദുർബലമായ േരാഗ്രപതിേരാധ 
േശഷി ഉെണ്ടങ്കിൽ: 

േകാവിഡ്-19 ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചവരും (ആശുപ്രതിയിൽ ്രപേവശിപ്പിക്കെപ്പട്ടവേരാ തീ്രവപരിചരണേമാ 
െവന്റിേലറ്റർ പിന്തുണേയാ ആവശ�മുള്ളവേരാ ഉൾെപ്പെട) കുറഞ്ഞ േരാഗ്രപതിേരാധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ള 
ആള�കള�ം (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്) കുറഞ്ഞത് 10 ദിവസവും കൂടിയത് 20 ദിവസവും വെര 
ഐെസാേലഷനിൽ കഴിയണം. മറ്റ�ള്ളവരുമായി എേപ്പാൾ സമ്പർക്കം പുലർത്താെമന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ അവർക്ക് 
ഒരു ൈവറൽ െടസ്റ്റ�ം (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്) ആവശ�മായി വേന്നക്കാം. താങ്കൾക്ക് മറ്റ�ള്ളവരുമായി 
എേപ്പാൾ സമ്പർക്കം പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുെമന്നതിെന കുറിച്ച് താങ്കള�െട ആേരാഗ� പരിപാലന 
ദാതാവുമായി കൂടിയാേലാചിക്കുക. താങ്കൾക്ക് േവണ്ടിവരുന്ന ചികിത്സകെളയും മരുന്നുകെളയും കുറിച്ച�ള്ള 
വിവരങ്ങൾക്കായി മുകളിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന െതറാപ�ൂട്ടിക്സ് വിഭാഗം കാണുക.  

ഈ കൂട്ടായ ്രകമീകരണങ്ങളിെലാന്നിൽ താങ്കൾ താമസിക്കുകേയാ േജാലി െചയ്യ�കേയാ ആെണങ്കിൽ: 

ഇനിപ്പറയുന്ന കൂട്ടായ ്രകമീകരണത്തിൽ താമസിക്കുന്നവേരാ േജാലി െചയ്യ�ന്നവേരാ ആയ ആള�കൾ താെഴ 
വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഐെസാേലഷൻ നിർേദ്ദശങ്ങൾ പാലിക്കണം. താങ്കൾ േജാലി െചയ്യ�ന്നുെണ്ടങ്കിലും ഈ 
കൂട്ടായ ്രകമീകരണങ്ങളിെലാന്നിൽ താമസിക്കുന്നിെല�ങ്കിൽ, േജാലി ്രകമീകരണത്തിൽ നിന്ന് എ്രത കാലം 
മാറിനിൽക്കണം എന്നതിനുള്ള ഈ ഐെസാേലഷൻ മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശം പാലിക്കുക; മറ്റ് 
്രപവർത്തനങ്ങൾക്കായി മുകളിലുള്ള ചുരുക്കിയ േഹാം ഐെസാേലഷൻ മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശം താങ്കൾക്ക് 
പാലിക്കാവുന്നതാണ്. 

• തിരുത്തൽ േക്രന്ദങ്ങൾ അെല�ങ്കിൽ തടങ്കൽ സൗകര�ങ്ങൾ 
• ഭവനരഹിതരുെടേയാ അഭയാർത്ഥികള�െടേയാ പാർപ്പിടങ്ങൾ 
• വാണിജ�ാവശ�ങ്ങൾക്കായി സമു്രദവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ്രകമീകരണങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, വാണിജ� 

സമു്രദവിഭവ കപ്പലുകൾ, ചരക്ക് കപ്പലുകൾ, യാ്രതാ കപ്പലുകൾ) 
• േജാലിയുെട സ�ഭാവം കാരണം ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാൻ സാധ�മല�ാത്ത, െവയർഹൗസുകൾ, 

ഫാക്ടറികൾ, ഫുഡ് പാേക്കജിംഗ്, ഇറച്ചി സംസ്കരണ സൗകര�ങ്ങൾ എന്നിവ േപാലുള്ള തിരേക്കറിയ 
വർക്ക് ൈസറ്റ�കൾ. 

• െതാഴിലാളികള�െട താൽക്കാലിക ഭവനങ്ങൾ 

താങ്കൾക്ക് േകാവിഡ്-19 േപാസിറ്റീവ് ആെണന്ന് െടസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പടുകയും േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും 
െചയ്തിട്ട�െണ്ടങ്കിൽ, താങ്കള�െട േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ആദ�മായി കണ്ടതിന്െറ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് േശഷം 
താങ്കൾക്ക് കൂട്ടായ ്രകമീകരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഐെസാേലഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം: 

• പനി കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഉപേയാഗിക്കാെത താങ്കൾക്ക് 24 മണിക്കൂറായി പനി ഉണ്ടായിട്ടില�, കൂടാെത 
• താങ്കള�െട േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ െമച്ചെപ്പട്ട�. 

േരാഗലക്ഷണങ്ങെളാന്നും ഉണ്ടാകാെത െടസ്റ്റിൽ താങ്കൾ േകാവിഡ്-19 േപാസിറ്റീവ് ആെണങ്കിൽ, പിന്നീടും 
േരാഗലക്ഷണങ്ങെളാന്നും ്രപകടമാകുന്നിെല�ങ്കിൽ, താങ്കൾക്ക് േകാവിഡ്-19 േപാസിറ്റീവ് ആെണന്ന് െടസ്റ്റ് െചയ്ത് 10 
ദിവസത്തിന് േശഷം കൂട്ടായ ്രകമീകരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഐെസാേലഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. െടസ്റ്റ് േപാസിറ്റീവ് 
ആയതിന് േശഷം താങ്കൾക്ക് േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ, ഈ ്രകമീകരണത്തിൽ നിന്നുള്ള താങ്കള�െട 10 
ദിവസെത്ത ഐെസാേലഷൻ ആരംഭിക്കണം. താങ്കൾക്ക് േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഐെസാേലഷൻ 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ശുപാർശകൾ പാലിക്കുക.  

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 ദിവസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കള�െട മാസ്ക് നീക്കം െചയ്യാനും ഐെസാേലഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാനും 
കഴിയുേമാ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനായി താങ്കൾക്ക് ആന്റിജൻ െടസ്റ്റിംഗ് ഉപേയാഗിക്കാം. 6-◌ാ◌ം 
ദിവസത്തിനുമുമ്പ് പരിേശാധന ആരംഭിക്കുക, പനി കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഉപേയാഗിക്കാെത തെന്ന 24 
മണിക്കൂർ താങ്കൾക്ക് പനി ഇല�ാതിരുെന്നങ്കിൽ മാ്രതേമ പരിേശാധന ആരംഭിക്കൂ, നിങ്ങള�െട മറ്റ് 
ലക്ഷണങ്ങൾ െമച്ചെപ്പട്ട�. സുഖം ്രപാപിച്ചതിന് േശഷവും രുചിേയാ മണേമാ നഷ്ടെപ്പടുന്നത് ആഴ്ചകേളാ 
മാസങ്ങേളാ നീണ്ടുനിൽക്കും,  അത് ഐെസാേലഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിെന ൈവകിപ്പിക്കരുത്. 

• താങ്കള�െട പരിേശാധനാഫലം േപാസിറ്റീവ് ആെണങ്കിൽ, താങ്കൾ ഇേപ്പാഴും േരാഗം പകർത്താവുന്ന 
അവസ്ഥയിലാണ്. നിങ്ങൾ ഐെസാേലറ്റ് െചയ്യ�ന്നത് തുടരുകയും മാസ്ക് ധരിക്കുകയും വീണ്ടും 
പരിേശാധനയ്ക്കായി 24-48 മണിക്കൂർ കാത്തിരിക്കുകയും േവണം. 

• തമ്മിൽ 24-48 മണിക്കൂർ ഇടേവളയിൽ നടത്തിയ രണ്ട് തുടർച്ചയായ (ബാക്ക്-ടു-ബാക്ക്) 
പരിേശാധനകളിൽ താങ്കള�െട പരിേശാധനാഫലം െനഗറ്റീവ് ആെണങ്കിൽ, താങ്കൾക്ക് 
ഐെസാേലഷനും മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതും ദിവസം 10ന് മുമ്പ് നിർത്താം. ഇതിനർത്ഥം 
ഐെസാേലഷൻ ഉേപക്ഷിക്കുന്നതിനും . മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നിറുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും 
േനരെത്തയുള്ള സാദ്ധ�മായ ദിവസം ദിവസം 7 ആെണന്നാണ്, ഇത് , 6, 7 ദിവസങ്ങളിൽ താങ്കള�െട 
പരിേശാധനാഫലം െനഗറ്റീവ് ആവുകയാെണങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. 

10 ദിവസത്തിനുള്ളിെല ആവർത്തിച്ച�ള്ള പരിേശാധനകളിൽ താങ്കൾ േപാസിറ്റീവായി തുടരുകയാെണങ്കിൽ, 
രണ്ട് തുടർച്ചയായ െനഗറ്റീവ് ആന്റിജൻ പരിേശാധനാ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതുവെര താങ്കൾ മാസ്ക് 
ധരിക്കുന്നത് തുടരുകയും ്രപതിേരാധേശഷി കുറഞ്ഞവേരാ ഗുരുതരമായ േരാഗത്തിന് സാധ�തയുള്ളവേരാ 
ആയ ആള�കെള ഒഴിവാക്കുകയും േവണം. 

താങ്കൾക്ക് േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ, ദിവസം 0 എന്നത് താങ്കള�െട േരാഗലക്ഷണങ്ങള�െട ആദ� ദിവസമാണ്. 
താങ്കള�െട േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതിന് േശഷമുള്ള ആദ�െത്ത മുഴുവൻ ദിവസമാണ് ദിവസം 1. താങ്കൾക്ക് 
േരാഗലക്ഷണങ്ങെളാന്നും ഉണ്ടായിട്ടിെല�ങ്കിൽ, ദിവസം 0 എന്നത് താങ്കൾ െടസ്റ്റ് െചയ്ത തീയതിയാണ്. േപാസിറ്റീവ് 
െടസ്റ്റിനായി താങ്കള�െട സാമ്പിൾ േശഖരിച്ചതിന് േശഷമുള്ള ആദ�െത്ത മുഴുവൻ ദിവസമാണ് ദിവസം 1. 

ജീവനക്കാരുെട ക്ഷാമം സംഭവിേച്ചക്കാവുന്ന നിർണായക സമയങ്ങളിൽ, തിരുത്തൽ േക്രന്ദങ്ങൾ, തടങ്കൽ 
സൗകര�ങ്ങൾ, ഭവനരഹിതരുെട പാർപ്പിടങ്ങൾ, പരിവർത്തന ഭവനങ്ങൾ, അടിയന്തിര സംരംഭങ്ങള�െട 
േജാലിസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ള ്രപവർത്തനങ്ങള�െട തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ജീവനക്കാർക്ക് 
ഐെസാേലഷൻ കാലയളവ് കുറയ്ക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം. ഈ ്രകമീകരണങ്ങളിൽ ഐെസാേലഷൻ 
കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ്രപാേദശിക ആേരാഗ� അധികാരപരിധിയുമായി കൂടിയാേലാചിച്ച് 
എടുേക്കണ്ടതാണ്. 

േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ടും ്രപത�ക്ഷെപ്പട്ടാൽ ഞാൻ എന്തുെചയ്യണം? 

ഐെസാേലഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് േശഷം, താങ്കള�െട േകാവിഡ്-19 േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ടും വരികേയാ 
വഷളാകുകേയാ െചയ്യ�കയാെണങ്കിൽ, ദിവസം 0-ൽ താങ്കള�െട ഐെസാേലഷൻ പുനരാരംഭിക്കുകയും മുകളിൽ 
െകാടുത്ത ഞാൻ എ്രതകാലം എെന്നത്തെന്ന ഐെസാേലറ്റ് െചയ്യ�കയും മാസ്ക് ധരിക്കുകയും േവണം? എന്ന 
വിഭാഗം സന്ദർശിക്കുകയും െചയ്യ�ക. താങ്കള�െട േരാഗലക്ഷണങ്ങെള കുറിേച്ചാ എേപ്പാൾ ഐെസാേലഷൻ 
അവസാനിപ്പിക്കണെമന്നതിെന കുറിേച്ചാ താങ്കൾക്ക് േചാദ�ങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ ഒരു ആേരാഗ�പരിപാലന 
ദാതാവിേനാട് സംസാരിക്കുക. 

എനിക്ക് േരാഗം പിടിെപടുന്നതും ഞാൻ വഴി അസുഖം പകരാൻ സാധ�തയുള്ളതും എേപ്പാഴാണ്? 

േകാവിഡ് -19 ഉള്ള ആള�കൾക്ക് േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് (അെല�ങ്കിൽ അവർക്ക് 
േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇെല�ങ്കിൽ അവരുെട േപാസിറ്റീവ് െടസ്റ്റ് തീയതിക്ക് 2 ദിവസം മുമ്പ്) തുടങ്ങി 10 ദിവസത്തിന് 
േശഷം (േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇെല�ങ്കിൽ അവരുെട േപാസിറ്റീവ് െടസ്റ്റിന്െറ തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് േശഷം) മറ്റ് 
ആള�കളിേലക്ക് ൈവറസ് പകരാം. േകാവിഡ്-19 േപാസിറ്റീവ് ആയ ഒരു വ�ക്തി കുറഞ്ഞത് 5 ദിവസെത്ത 
ഐെസാേലഷന് േശഷം സുഖം ്രപാപിച്ച�കഴിഞ്ഞ് 24-48 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് തുടർച്ചയായി രണ്ട് ആന്റിജൻ 
െടസ്റ്റ�കൾ നടത്തി േകാവിഡ് -19 െനഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിച്ച�കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നീട് അത് പകരാനുള്ള സാധ�തയില�. ഒരു 
വ�ക്തിയുെട ഐെസാേലഷൻ കാലയളവ് 10 ദിവസത്തിൽ കൂടുതലാെണങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, അവർ 
ഗുരുതരമായ അസുഖമുള്ളവേരാ േരാഗ്രപതിേരാധ േശഷിയില�ാത്തവേരാ ആയതിനാൽ), അവരുെട 
ഐെസാേലഷൻ കാലയളവിന്െറ അവസാനം വെര അവെര പകർച്ചവ�ാധി പിടിെപട്ടവരായി കണക്കാക്കും.  
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താങ്കള�മായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ആള�കെള അറിയിക്കുക 

താങ്കള�മായി അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവേരാട് അവർ േകാവിഡ്-19-നുമായി സമ്പർക്കം 
പുലർത്തിയിരിക്കാം എന്ന് പറയുക ഒപ്പം താങ്കൾ േകാവിഡ്-19 ഉള്ള ഒരാള�മായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിെയങ്കിൽ 
എന്തുെചയ്യണം എന്നതിെല നിർേദ്ദശങ്ങൾ അവർക്ക് അയച്ച�െകാടുക്കുക (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്). 
സാധാരണയായി ഒരു അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് എന്നതുെകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു വ�ക്തി 24 
മണിക്കൂർ കാലയളവിൽ കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റ് അെല�ങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ േകാവിഡ് -19 ഉള്ള ഒരാള�െട 
സമീപത്ത് 6 അടിക്കുള്ളിൽ ആയിരുന്നു എന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിയ്രന്തിത ഇടങ്ങൾ, േമാശം വായുസഞ്ചാരം 
അെല�ങ്കിൽ ആർപ്പ�വിളിേയാ അെല�ങ്കിൽ സംഗീതാലാപനേമാ േപാലുള്ള ്രപവർത്തനങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന സമ്പർക്ക 
സാധ�ത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര�ങ്ങളിൽ താങ്കൾ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ, മറ്റ�ള്ളവർ താങ്കളിൽ നിന്ന് 6 അടിയിൽ 
കൂടുതൽ അകെലയാെണങ്കിൽ േപാലും അവെര ബാധിക്കാനുള്ള സാധ�തയുണ്ട്.  താങ്കൾക്ക് പകർച്ചവ�ാധി 
ഉണ്ടാകാൻ സാധ�തയുള്ള സമയത്ത് താങ്കൾ േജാലിയിലാെണങ്കിൽ, താങ്കള�െട െതാഴിലുടമെയ അറിയിക്കുക, 
അങ്ങെന അവർക്ക് സഹ്രപവർത്തകെര അറിയിക്കാൻ കഴിയും.  

ഒരു െപാതുജനാേരാഗ� അഭിമുഖത്തിൽ പെങ്കടുക്കുക 

താങ്കൾക്ക് േകാവിഡ്-19 േപാസിറ്റീവ് ആെണങ്കിൽ, െപാതുജനാേരാഗ�േക്രന്ദത്തിൽ നിന്ന് അഭിമുഖം നടത്തുന്ന ഒരു 
വ�ക്തി സാധാരണയായി േഫാൺ വഴി താങ്കെള ബന്ധെപ്പടാം. അടുത്തതായി എന്താണ് െചേയ്യണ്ടെതന്നും എന്ത് 
പിന്തുണ ലഭ�മാെണന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അഭിമുഖം നടത്തുന്നയാൾ താങ്കെള സഹായിക്കും. എക്സ്േപാഷറിെന 
കുറിച്ച് അവെര അറിയിക്കുന്നതിന്, താങ്കൾ അടുത്തിെട സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ആള�കള�െട േപരുകള�ം 
സമ്പർക്ക വിവരങ്ങള�ം അഭിമുഖം നടത്തുന്നയാൾ ആവശ�െപ്പടും. അവർ ഈ വിവരങ്ങൾ 
േചാദിച്ചറിയുന്നതിനാൽ അവർക്ക് സമ്പർക്കമുണ്ടായ ആള�കെള അറിയിക്കാൻ കഴിയും. അഭിമുഖം 
നടത്തുന്നയാൾ താങ്കള�മായി അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരുമായി താങ്കള�െട േപര് പങ്കിടില�. 

െസൽഫ് െടസ്റ്റ് ഉപേയാഗിച്ചാണ് താങ്കൾ േപാസിറ്റീവ് െടസ്റ്റ് നടത്തിയെതങ്കിൽ 

താങ്കൾ ഒരു െസൽഫ് െടസ്റ്റ് ആണ് നടത്തുന്നെതങ്കിൽ മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങൾക്കായി ഇടക്കാല സാർസ്-േകാവ്-2 
െസൽഫ്-െടസ്റ്റിംഗ് ൈഗഡൻസ് (ഇം�ീഷിൽ മാ്രതം) കാണുക. 

ഐെസാേലഷനും ക�ാറന്ൈറനും തമ്മിലുള്ള വ�ത�ാസം എന്താണ്? 

• താങ്കൾക്ക് േകാവിഡ് -19 ലക്ഷണങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ, പരിേശാധനാ ഫലങ്ങൾക്കായി 
കാത്തിരിക്കുകയാെണങ്കിൽ അെല�ങ്കിൽ താങ്കൾ േകാവിഡ് -19 േപാസിറ്റീവ് ആെണങ്കിൽ താങ്കൾ 
െചയ്യ�ന്നത് ഐെസാേലഷൻ ആണ്. േരാഗം പകരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശുപാർശ െചയ്ത കാലയളവ് 
(ഇം�ീഷിൽ മാ്രതം) വെര താങ്കൾ വീട്ടിൽ തെന്ന തുടരുകയും മറ്റ�ള്ളവരിൽ നിന്ന് (കുടുംബാംഗങ്ങൾ 
ഉൾെപ്പെട) അകന്നു നിൽക്കുകയും െചയ്യ�ക എന്നാണ് ഐെസാേലഷൻ എന്നതുെകാണ്ട് 
അർത്ഥമാക്കുന്നത്.  

• േകാവിഡ്-19 സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതുവഴി താങ്കൾക്ക് അണുബാധയും കൂടാെത താങ്കളിലൂെട േരാഗ 
വ�ാപനത്തിനുള്ള സാധ�തയും ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര�ത്തിൽ വീട്ടിൽ തെന്ന മറ്റ�ള്ളവരിൽ നിന്നും അകന്ന് 
നിൽക്കുക എന്നതാണ് ക�ാറന്ൈറൻ എന്നതുെകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. താങ്കൾക്ക് പിന്നീട് േകാവിഡ്-19 
േപാസിറ്റീവ് ആെണന്ന് െടസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പടുകേയാ േകാവിഡ്-19 ലക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച�വരുകേയാ 
െചയ്താൽ ക�ാറന്ൈറൻ ഐെസാേലഷനായി മാറുന്നു. 

മാനസികവും െപരുമാറ്റപരവുമായ ആേരാഗ� സഹായങ്ങൾ 

DOH-ന്െറ ബിേഹവിയറൽ െഹൽത്ത് റിേസാഴ്സസ് ആൻഡ് െറക്കെമൻേഡഷൻസ് (ഇം�ീഷിൽ മാ്രതം) എന്ന 
െവബ്േപജ് സന്ദർശിക്കുക. 

കൂടുതൽ േകാവിഡ്-19 വിവരങ്ങള�ം വിഭവങ്ങള�ം 

വാഷിംഗ്ടണിെല നിലവിെല േകാവിഡ്-19 സാഹചര�െത്തക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരായി തുടരുക (ഇം�ീഷിൽ 
മാ്രതം), േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്), ഇത് എങ്ങെന വ�ാപിക്കുന്നു (അധിക 
ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്), ആള�കൾ എങ്ങെന, എേപ്പാൾ െടസ്റ്റ് നടത്തണം (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്), 
കൂടാെത വാക്സിനുകൾ എവിെട കെണ്ടത്താം (അധിക ഭാഷകളിലും ലഭ�മാണ്). കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, 
ഞങ്ങള�െട പതിവായി േചാദിക്കുന്ന േചാദ�ങ്ങൾ (ഇം�ീഷിൽ മാ്രതം) കാണുക. 

ഒരു വ�ക്തിയുെട വംശം / വംശീയത അെല�ങ്കിൽ േദശീയത എന്നിവയനുസരിച്ചല� അവരുെട േകാവിഡ് -19 ന്െറ 
അപകടസാധ�ത നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും േകാവിഡ് -19, െവള്ളക്കാരല�ാത്ത മറ്റ�വർഗ്ഗക്കാെര 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
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/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
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ആനുപാതികമായി ബാധിക്കുന്നുെവന്ന് ഡാറ്റ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. വംശീയതയുെട, ്രപേത�കിച്ച്, ഘടനാപരമായ 
വംശീയതയുെട ്രപത�ാഘാതങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം, ചില ്രഗൂപ്പ�കൾക്ക് തങ്ങെളയും തങ്ങള�െട 
കമ്മ�ൂണിറ്റികെളയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറവാണ്. േരാഗത്തിെനതിെര േപാരാടാൻ 
മുൻവിധികെളാന്നും സഹായിക്കില� (ഇം�ീഷിൽ മാ്രതം). കിംവദന്തികള�ം െതറ്റായ വിവരങ്ങള�ം 
പടരാതിരിക്കാൻ കൃത�മായ വിവരങ്ങൾ മാ്രതം പങ്കുവയ്ക്കുക. 

• ഡബ്ള�ു.എ. േസ്റ്ററ്റ് Department of Health േകാവിഡ്-19 ്രപതികരണം 

• താങ്കള�െട ്രപാേദശിക ആേരാഗ� വകുപ്പ് അെല�ങ്കിൽ ജില� കെണ്ടത്തുക 

• സി.ഡി.സി. െകാേറാണ ൈവറസ് (േകാവിഡ്-19)   

കൂടുതൽ േചാദ�ങ്ങള�േണ്ടാ? ഞങ്ങള�െട േകാവിഡ്-19 ഇൻഫർേമഷൻ േഹാട്ട് ൈലനിൽ 1-800-525-0127 എന്ന 
നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. േഹാട്ട് ൈലൻ സമയ്രകമം: 

• തിങ്കളാഴ്ച രാവിെല 6 മുതൽ രാ്രതി 10 വെര. 

• െചാവ്വ മുതൽ ഞായർ വെര രാവിെല 6 മുതൽ ൈവകീട്ട് 6 വെര.  

• ആചരിക്കെപ്പടുന്ന സംസ്ഥാന അവധി ദിനങ്ങൾ (ഇം�ീഷിൽ മാ്രതം) രാവിെല 6 മുതൽ ൈവകീട്ട് 6 
വെര  

പരിഭാഷാ േസവനങ്ങൾക്കായി, അവർ ഉത്തരം നൽകുകയും താങ്കള�െട ഭാഷ പറയുകയും െചയ്യ�േമ്പാൾ # 
അമർത്തുക. താങ്കള�െട സ�ന്തം ആേരാഗ�െത്തക്കുറിേച്ചാ പരിേശാധനാ ഫലങ്ങെളക്കുറിേച്ചാ ഉള്ള 
േചാദ�ങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഒരു ആേരാഗ� പരിപാലന ദാതാവിെന ബന്ധെപ്പടുക. 

മെറ്റാരു േഫാർമാറ്റിൽ ഈ േഡാക്കുെമന്റ് അഭ�ർത്ഥിക്കുന്നതിന്, 1-800-525-0127. േലക്ക് വിളിക്കുക. 
ബധിരരായ അെല�ങ്കിൽ േകൾവിക്കുറവുള്ള ഉപേഭാക്താക്കൾ, ദയവായി 711 (Washington Relay) (ഇം�ീഷിൽ 
മാ്രതം) േലക്ക് വിളിക്കുക അെല�ങ്കിൽ civil.rights@doh.wa.gov േലക്ക് ഇെമയിൽ െചയ്യ�ക 
 

https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
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
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