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താങ്കൾക്ക് ക

ാവിഡ്-19 ക

ാസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്തുണെയ്യെം

2022 ഒകകടാബർ 24-ണെ മാറ്റങ്ങളുണട സംഗ്രഹം
•
•
•
•
•

ക ോവിഡ്-19 ചി ിത്സയെക്കുറിച്ചുള്ള പുതുക്കിെ വിവരങ്ങൾ
ഐയ ോകേഷൻ എകപോൾ അവ ോനിപിക്കണയെന്ുും തോങ്കളുയെ െോസ്ക് നീക്കുംയചയ്യണയെന്ുും
നിർണ്ണെിക്കുന്തിന് ആന്റിജൻ യെസ്റ്ിുംഗ് ഉപകെോഗിക്കുന്തിയനക്കുറിച്ചുള്ള ൂെുതൽ വിവരങ്ങൾ
കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ുും പ്പ െെോെോൽ എന്തുയചയ്യണയെന്തിയനക്കുറിച്ചുള്ള ൂെുതൽ
െോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ
ആർയക്കങ്കിേുും പ ർച്ചവയോധി ഉണ്ോ ോൻ ോധയതെുള്ളകപോൾ എന്തുയചയ്യണും എന്തിയന
ുംബന്ധിച്ച് പുതുക്കിെ വിവരങ്ങൾ
ക ോവിഡ്-19 ബോധികച്ചക്കോവുന് ആളു യള അറിെിക്കുന്തിനുള്ള ൂെുതൽ െോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ

ആമുഖം
തോങ്കൾക്ക് ക ോവിഡ്-19 കപോ ിറ്റീവ് ആയണങ്കിൽ, െറ്റുള്ളവരികേക്ക് അത് പെരുന്ത് തെെോൻ തോങ്കൾക്ക്
ഹോെിക്കോൻ ഴിെുും. ചി ിത്സ, ഐയ ോകേഷൻ, െോസ്ക് ധരിക്കൽ എന്ിവ ുംബന്ധിച്ച് ചുവയെെുള്ള
െോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ പോേിക്കു . ക ോവിഡ്-19 കപോ ിറ്റീവ് ആെ ആളു ൾക്കോെി ഏയതങ്കിേുും പ്പോകേശി
ആകരോഗയ അധി ോരപരിധി, കജോേിസ്ഥേും, ബി ിനസ്സ് അയേെങ്കിൽ സ്ക ൂൾ എന്ിവിെങ്ങളിൽ െയറ്റയന്തങ്കിേുും
നെങ്ങൾ ഉയണ്ങ്കിൽ അവ േെവോെി പോേിക്കു , ഇത് WA State Department of Health (ഡബ്ളളയു.എ.കസ്റ്റ്റ്
ഡിപോർട്ട്യെന്റ് ഓഫ് യഹൽത്ത്) െോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങകളക്കോൾ ൂെുതൽ നിെപ്ന്തിതെോെിരിക്കോും.
•

•

ഒരു ആകരോഗയ പരിപോേന ക പ്രത്തിൽ തോെ ിക്കു കെോ കജോേി യചയ്യു കെോ രർശിക്കു കെോ
യചയ്യുന് ആളു ൾ ആകരോഗയ പരിപോേന പ് െീ രണങ്ങളിൽ ോർസ്ക-ക ോവ്- 2 അണുബോധ
പ്പതികരോധത്തിനുും നിെപ്ന്തണത്തിനുെുള്ള ഇെക്കോേ ശുപോർശ ൾ എന്തിയേ െോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ
പോേിക്കണും (ഇുംഗ്ലീഷിൽ െോപ്തും).
തോങ്കൾ തിരകക്കറിെ ഒരു വർക്ക് സ റ്റ്, യതോഴിേോളി ളുയെ തോൽക്കോേി ഭവനും,
വോണിജയത്തിനുകവണ്ി െൽത്തീരത്തുള്ള പ് െീ രണും, തെങ്കൽ പോളെും, ഭവനരഹിതരുയെ അയേെങ്കിൽ
അഭെോര്ത്ഥി ളുയെ പോർപിെും എന്ിവെിൽ കജോേി യചയ്യു കെോ തോെ ിക്കു കെോ
യചയ്യു െോയണങ്കിൽ, േെവോെി ഇത്തരും ൂട്ടോെ പ് െീ രണങ്ങളിൽ ഏയതങ്കിേുും ഒന്ിൽ തോങ്കൾ
തോെ ിക്കു കെോ പ്പവർത്തിക്കു കെോ യചയ്യുന്ുയണ്ങ്കിൽ എന്തിന് ീഴിേുള്ള െോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ
പോേിക്കു .

താങ്കൾക്ക് െി

ിത്സ ആവശ്യമുകടാ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കു

തോങ്കൾ കപോ ിറ്റീവ് ആയണന്് യെസ്റ്് യചയ്യയപെു െുും തോങ്കളുയെ പ്പോെകെോ വിട്ടുെോറോത്ത അ ുഖകെോ ോരണും
ക ോവിഡ്-19 ുംബന്ധിെോെ അ ുഖങ്ങൾ വരോനുള്ള ോധയത വളയര ൂെുതേുെോയണങ്കിൽ, ആശുപപ്തിെിൽ
പ്പകവശിപിക്കയപെോകനോ കരോഗും െൂേും െരിക്കോകനോ ഉള്ള ോധയത ുറയ്ക്ക്കോൻ ഴിെുന് ചി ിത്സ ൾ േഭയെോണ്.
ക ോവിഡ്-19 ചി ിത്സിക്കുന്തിനുള്ള െരുന്ു ൾ ഒരു ആകരോഗയപരിചരണ േോതോവ് നിർകേശിക്കു െുും
കരോഗനിർണെത്തിന് കശഷും ഴിെുന്പ്ത കവഗും ആരുംഭിക്കു െുും കവണും. തോങ്കളുയെ കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ ഇകപോൾ
യചറിെ കതോതിേോയണങ്കിൽ കപോേുും, ഇകപോൾത്തയന് ചി ിത്സ യചകയ്യണ്തുകണ്ോ എന്് നിർണ്ണെിക്കോൻ ഉെനെി
ഒരു ആകരോഗയ പരിപോേന േോതോവിയന ബന്ധയപെു . നിർേിഷ്ട ക ോവിഡ്-19 യതറോപയൂട്ടി്സ്ക (െറ്റു ചിേ
ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്) എന്തിയനക്കുറിച്ചുും ചി ിത്സ എങ്ങയന ആ് സ്ക യചയ്യോയെന്തിയനക്കുറിച്ചുും
തോങ്കൾക്കുും തോങ്കളുയെ ആകരോഗയ പരിപോേന േോതോവിനുെുള്ള ൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്കോെി DOH യവബ്ള കപജ്
രർശിക്കു .

വീട്ടിൽ ഐണസാകെറ്റ് ണെയ്യു
ക ോവിഡ്-19 കപോ ിറ്റീവ് ആെവർ അയേെങ്കിൽ ക ോവിഡ്-19 ന്യറ േക്ഷണങ്ങളുള്ളവരുും പരികശോധനോ
ഫേങ്ങൾക്കോെി ോത്തിരിക്കുന്വരുും, സവേയ ഹോെും േഭിക്കുന്തിന് ഒഴിയ , െറ്റുള്ളവരിൽ നിന്് അ ന്്
വീട്ടിൽ ഐയ ോകേഷനിൽ ഴിെണും. ക ോവിഡ്-19 ഉള്ളവരിൽ നിന്് ഇത് െറ്റുള്ളവരികേക്ക് പ രോും. വീട്ടിൽ

ഐയ ോകേഷനിൽ ഴിെുന്ത് െറ്റുള്ളവർക്ക് കരോഗും വരോതിരിക്കോൻ ഹോെിക്കുന്ു. തോങ്കളുയെ
വോ് ികനഷൻ നിേ പരിഗണിക്കോയത തയന് തോങ്കൾ ഐയ ോകേറ്റ് യചയ്യണും. വോ് ികനഷൻ എെുത്ത
വയക്തിക്ക് ക ോവിഡ് -19 ബോധിക്കു െോയണങ്കിൽ, അവരിേൂയെ ഇകപോഴുും െറ്റുള്ളവരികേക്ക് അണുബോധ
പ രോൻ ോധയതെുണ്്. പകക്ഷ ക ോവിഡ് -19 നുള്ള വോ് ികനഷൻ എെുത്തതിനോൽ അവർക്ക് ക ോവിഡ് -19
ബോധിച്ച് ആശുപപ്തിെിൽ ിെക്കോകനോ അയേെങ്കിൽ െരിക്കോകനോ ഉള്ള ോധയത വളയര ുറവോണ്.
തോങ്കൾക്കുകവണ്ി കഷോപിുംഗ് നെത്തോൻ െറ്റുള്ളവകരോട് ആവശയയപെു അയേെങ്കിൽ പേചരക്ക് യഡേിവറി
ക വനും ഉപകെോഗിക്കു . വീട്ടിൽ ഐക ോകേറ്റ് യചയ്യുകപോൾ തോങ്കൾക്ക് ഭക്ഷണകെോ െറ്റ് പിന്തുണകെോ
ആവശയെോയണങ്കിൽ, Care Connect Washington (യ െർ ണ്റ്റ് വോഷിുംഗ്െൺ) (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്)
തോങ്കൾക്കോെി േഭയെോണ്. ക ോവിഡ്-19 ഇൻഫർകെഷൻ കഹോട്ട് സേനിൽ 1-800-525-0127 എന് നപറിൽ വിളിക്കു ,
തുെർന്് # അെർത്തു , അയേെങ്കിൽ തോങ്കളുയെ Care Connect (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്) ഹബ്ബുെോെി
ബന്ധയപെു . ഭോഷോ ഹോെും േഭയെോണ്. െോപ്ത യചയ്യരുത്, കജോേി, സ്ക ൂൾ, സചൽഡ് യ െർ, അയേെങ്കിൽ യപോതു
ഇെങ്ങൾ, അയേെങ്കിൽ യപോതുഗതോഗതും, സറഡ് യഷെറിുംഗ് അയേെങ്കിൽ െോ് ി ൾ എന്ിവ ഉപകെോഗിക്കരുത്.
ഐയ ോകേഷൻ െെത്ത്:
•

•
•
•
•

•

ുെുുംബോുംഗങ്ങൾ, വളർത്തുെൃഗങ്ങൾ എന്ിവെുൾയപയെ വീട്ടിയേ െറ്റുള്ളവരിൽ നിന്് ഴിെുന്പ്ത
അ േും പോേിക്കു , െറ്റുള്ളവരിൽ നിന്് അ ന്് ഒരു പ്പകതയ െുറിെിൽ തോെ ിക്കു , ോധയയെങ്കിൽ
പ്പകതയ ബോത്ത്റൂും ഉപകെോഗിക്കു . ക ോവിഡ്-19-ഉും െൃഗങ്ങളുും (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്)
എന്ിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ൂെുതൽ വിവരങ്ങൾ Centers for Disease Control and Prevention CDC ( ി.ഡി. ി.)-െുയെ
പക്കേുണ്്.
തോങ്കൾ വീട്ടികേോ യപോതുസ്ഥേകത്തോ െറ്റുള്ളവരുെോെി പർക്കത്തിേോെിരിക്കുകപോൾ ഉെർന്
നിേവോരെുള്ള െോസ്കകക്കോ യറസ്കപികററ്റകറോ (എേെോ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്) ധരിക്കു .
ോധയയെങ്കിൽ വീട്ടിൽ യവന്റികേഷൻ (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്) യെച്ചയപെുത്തുന്തിനുള്ള
നെപെി ൾ വീ രിക്കു .
പു ൾ, െവൽ, പോപ്തങ്ങൾ എന്ിവ കപോേുള്ള വയക്തിഗതെോെ വീട്ടുപ രണങ്ങൾ പങ്കിെരുത്.
തോങ്കളുയെ കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ എേെോയ്ക്കപോഴുും നിരീക്ഷിക്കു . തോങ്കൾക്ക് ഒരു അെിെന്തര െുന്റിെിപ്
അെെോളങ്ങൾ (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്) ഉയണ്ങ്കിൽ (ശവ ിക്കുന്തിൽ ബുദ്ധിെുട്ട് കപോേുള്ളവ),
ഉെനെി സവേയ ഹോെും കതെു .
തോങ്കൾക്ക് ഒരു പതിവ് യെഡിക്കൽ അകപോെിന്റ്യെന്റ് ഉയണ്ങ്കിൽ (അെിെന്തര പരിചരണത്തിന്
വിരുദ്ധെോെി), തോങ്കൾക്ക് ക ോവിഡ് -19 ഉയണ്ന്് അയേെങ്കിൽ ക ോവിഡ്-19 ഉള്ളതോെി കതോന്ുന്ു എന്്
തോങ്കളുയെ ആകരോഗയ പരിപോേന േോതോവിയന ോണോൻ കപോ ുും െുൻപ് വിളിച്ച് അറിെിക്കു .

ഞാൻ എഗ്ത

ാെകേക്ക് സവയം ഐണസാകെറ്റ് ണെയ്യു

യും മാസ്കക ധരിക്കു

യും കവെം?

തോങ്കൾക്ക് ക ോവിഡ്-19 കപോ ിറ്റീവ് ആയണങ്കിൽ, ക ോവിഡ് -19 െറ്റുള്ളവരികേക്ക് പ രുന്ത് ഒഴിവോക്കോൻ
ുറഞ്ഞത് 5 േിവ യെങ്കിേുും വീട്ടിൽ തയന് തുെരു െുും െറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ുും അ ന്് വീട്ടിൽ ഐയ ോകേറ്റ്
യചയ്യു െുും യചയ്യു .
ഐയ

ോകേഷൻ അവ

തോങ്കൾ എപ്ത
•
•
•
•

ോനിപിക്കുന്ത്

ോേും ഐയ

ോകേറ്റ് യചയ്യണും എന്ത് നിരവധി ഘെ

ങ്ങയള ആപ്ശെിച്ചിരിക്കുന്ു:

തോങ്കൾക്ക് ുരക്ഷിതെോെ ഒരു െോസ്ക് ധരിക്കോൻ ഴിെുകെോ,
5 േിവ യത്ത ഐയ ോകേഷന് കശഷും 6-10 േിവ ങ്ങളിൽ തോങ്കൾക്ക് ക ോവിഡ്-19 കപോ ിറ്റീവ് യെസ്റ്്
തുെരണകെോ,
തോങ്കയള ക ോവിഡ്-19 ഗുരുതരെോെി ബോധികച്ചോ അയേെങ്കിൽ തോങ്കൾക്ക് േുർബേെോെ കരോഗപ്പതികരോധ
കശഷി ആകണോ ഉള്ളത്, ൂെോയത
തോങ്കൾ ഒരു ൂട്ടോെ പ് െീ രണത്തിൽ തോെ ിക്കു കെോ പ്പവർത്തിക്കു കെോ യചയ്യുന്ുകണ്ോ

താങ്കൾക്ക് ക ാവിഡ്-19 ക
ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്):

ാസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അകതാണടാപ്പം കരാരെക്ഷെങ്ങൾ ഉണടങ്കിൽ (െറ്റു ചിേ

തോങ്കളുയെ കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ ആേയെോെി ണ്തിന് കശഷും ുറഞ്ഞത് 5 േിവ യെങ്കിേുും ഐയ ോകേറ്റ് യചയ്യു
ഇനിപറെുന് ോഹചരയങ്ങളിൽ 5 െുഴുവൻ േിവ ങ്ങൾക്ക് കശഷും തോങ്കൾക്ക് ഐയ ോകേഷനിൽ നിന്്
പുറത്തുവരോും:
•
•

.

ഐയ ോകേഷൻ ആരുംഭിച്ച് 5 േിവ ത്തിന് കശഷും തോങ്കളുയെ കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ യെച്ചയപെുന്ു,
ൂെോയത
പനി ുറയ്ക്ക്കോനുള്ള െരുന്ു ൾ ഉപകെോഗിക്കോയതതയന് 24 െണിക്കൂറോെി തോങ്കൾക്ക് പനി
ഉണ്ോെിട്ടിേെ
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തോങ്കൾക്ക് ക

ോവിഡ്-19 കപോ

ിറ്റീവ് ആയണന്് യെസ്റ്് യചയ്യു

െുും എന്ോൽ കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ുും തയന്

ഇേെോതിരിക്കു

െുും യചയ്യു െോയണങ്കിൽ (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്): തോങ്കൾക്ക് ക ോവിഡ്-19
കപോ ിറ്റീവ് ആെതിന് കശഷും ുറഞ്ഞത് 5 േിവ യെങ്കിേുും ഐയ ോകേറ്റ് യചയ്യു . കരോഗേക്ഷണങ്ങയളോന്ുും
ഉണ്ോെിട്ടിയേെങ്കിൽ 5 േിവ ത്തിന് കശഷും തോങ്കൾക്ക് തോങ്കൾക്ക് ഐയ ോകേഷനിൽ നിന്് പുറത്തുവരോും.
യെസ്റ്് കപോ ിറ്റീവ് ആെതിന് കശഷും തോങ്കൾക്ക് കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ ഉയണ്ങ്കിൽ, തോങ്കളുയെ 5 േിവ യത്ത
ഐയ ോകേഷൻ ആരുംഭിക്കണും. തോങ്കൾക്ക് കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ോെിരുയന്ങ്കിൽ ഐയ ോകേഷൻ
അവ ോനിപിക്കുന്തിന് െു ളിൽ പറഞ്ഞ ശുപോർശ ൾ പോേിക്കു .
തോങ്കൾ എകപോൾ ഐയ ോകേഷൻ അവ ോനിപിക്കുന്ു എന്ത് പരിഗണിക്കോയത, തോങ്കൾക്ക് കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ
ോണയപട്ടതിന് കശഷെുള്ള 10 േിവ കത്തക്ക് (അയേെങ്കിൽ കപോ ിറ്റീവ് ആയണന്് യെസ്റ്് യചയ്ക്തുകശഷും, തോങ്കൾക്ക്
കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ുും ഇയേെങ്കിേുും) ഇനിപറെുന് നെപെി ൾ സ യക്കോള്ളു :
•

•

•
•
•

തോങ്കളുയെ 5 േിവ യത്ത ഐയ ോകേഷൻ ോേെളവ് അവ ോനിച്ചതിന് കശഷും ുറഞ്ഞത് 5
േിവ കത്തക്കു ൂെി (േിവ ും 6 െുതൽ േിവ ും 10 വയര) വീട്ടിേുും യപോതുസ്ഥേത്തുും ചുറ്റുെുള്ളവരുയെ
പർക്കത്തിേോെിരിക്കുകപോഴുും ൃതയെോെ അളവിേുള്ളതുും ുരക്ഷിതവുും ഉെർന്
ഗുണനിേവോരെുള്ളതുെോെ െോസ്ക് അയേെങ്കിൽ യറസ്കപികററ്റർ ധരിക്കു .
കരോഗപ്പതികരോധകശഷി ുറഞ്ഞവകരോ ഠിനെോെ കരോഗത്തിനുള്ള ഉെർന് അപ െ ോധയതെുള്ളവകരോ
ആെ ആളു ളുെോെുള്ള പർക്കും ഒഴിവോക്കു (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്), ൂെോയത ആകരോഗയ
പരിപോേന ുംവിധോനങ്ങളികേക്കുും (നഴ ിുംഗ് കഹോെു ൾ ഉൾയപയെ) െറ്റ് ഉെർന്
അപ െ ോധയതെുള്ള പ് െീ രണങ്ങളികേക്കുും കപോ രുത്.
യറകസ്റ്ോറന്റു ൾ, ചിേ ജിമ്മു ൾ എന്ിവ കപോയേ െോസ്ക് ധരിക്കോൻ ഴിെോത്ത സ്ഥേങ്ങളിൽ
കപോ രുത്, വീട്ടിേുും കജോേിസ്ഥേത്തുും െറ്റുള്ളവകരോയെോപെിരുന്് ഭക്ഷണും ഴിക്കുന്ത് ഒഴിവോക്കു .
കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ുും ോണു കെോ വഷളോ ു കെോ യചയ്യു െോയണങ്കിൽ, 0 േിവ ും െുതൽ
തോങ്കളുയെ ഐയ ോകേഷൻ ോേെളവ് പുനരോരുംഭിക്കണും.
െോപ്ത | യാത്രയയക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് CDC കാണുക (മറ്റു ചില ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ്).

തോങ്കളുയെ ഐയ

ോകേഷൻ

ോേെളവ് എങ്ങയന

ണക്കോക്കോും:

തോങ്കൾക്ക് കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ ഉയണ്ങ്കിൽ, േിവ ും 0 എന്ത് തോങ്കളുയെ കരോഗേക്ഷണങ്ങളുയെ ആേയ േിവ
തോങ്കളുയെ കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതിന് കശഷെുള്ള ആേയയത്ത െുഴുവൻ േിവ െോണ് േിവ ും 1.

െോണ്.

തോങ്കൾക്ക് കരോഗേക്ഷണങ്ങയളോന്ുും ഉണ്ോെിട്ടിയേെങ്കിൽ, േിവ ും 0 എന്ത് തോങ്കൾ യെസ്റ്് യചയ്ക്ത തീെതിെോണ്.
കപോ ിറ്റീവ് യെസ്റ്ിനോെി തോങ്കളുയെ ോപിൾ കശഖരിച്ചതിന് കശഷെുള്ള ആേയയത്ത െുഴുവൻ േിവ െോണ് േിവ
1.
ഹോെത്തിനോെി DOH-ന്യറ ഐയ
േഭയെോണ്) െൂൾ ോണു .

ോകേഷൻ ആൻഡ്

വോറന്സറൻ

ോൽക്കുകേറ്റർ (എേെോ ഭോഷ

ും

ളിേുും

തോങ്കളുയെ െോസ്ക് നീക്കുംയചയ്യുന്ത്
5 േിവ യത്ത ഐയ ോകേഷന് കശഷവുും തോങ്കളിൽ നിന്് അ ുഖും പ രോും. തോങ്കളുയെ 5 േിവ യത്ത
ഐയ ോകേഷൻ ോേെളവ് അവ ോനിച്ചതിന് കശഷും 5 േിവ കത്തക്ക് ൂെി (േിവ ും 6 െുതൽ േിവ ും 10 വയര)
വീട്ടിേുും യപോതുസ്ഥേത്തുും ചുറ്റുെുള്ളവരുയെ പർക്കത്തിേോെിരിക്കുകപോഴുും ൃതയെോെ അളവിേുള്ളതുും
ുരക്ഷിതവുും ഉെർന് ഗുണനിേവോരെുള്ളതുെോെ െോസ്ക് അയേെങ്കിൽ യറസ്കപികററ്റർ (എേെോ ഭോഷ ളിേുും
േഭയെോണ്) ധരിക്കുന്ത് തുെരു . പ രെോെി, തോങ്കളുയെ െോസ്ക് എകപോൾ നീക്കുംയചയ്യണയെന്് നിർണ്ണെിക്കോൻ
ആന്റിജൻ യെസ്റ്് നെത്തുന്ത് പരിഗണിക്കു (തോയഴ ോണു ). തോങ്കൾക്ക് നേെകപോയേ അനുകെോജയെോെ െോസ്ക്
ധരിക്കോൻ ഴിെുന്ിയേെങ്കിൽ, തോങ്കൾ 10 േിവ ും െുഴുവൻ ഐയ ോകേറ്റ് യചയ്യുന്ത് തുെരണും.
സ്ഥിരെോെ െോസ്ക് ഉപകെോഗും എന്തുയ ോണ്് അർത്ഥെോക്കുന്ത്, തോങ്കൾ വീെിന കത്തോ പുറകത്തോ
െറ്റുള്ളവരുെോെി പർക്കെുള്ളകപോയഴേെോും ൃതയെോെ അളവിേുള്ളതുും ുരക്ഷിതവുും ഉെർന്
ഗുണനിേവോരെുള്ളതുെോെ െോസ്ക് അയേെങ്കിൽ യറസ്കപികററ്റർ (എേെോ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്) ധരിക്കു
എന്ോണ്. ഉറക്കും, ഭക്ഷണും ഴിക്കൽ അയേെങ്കിൽ നീന്തൽ കപോയേ െോസ്ക് ധരിക്കോൻ ഴിെോത്ത െെങ്ങളിൽ
െറ്റുള്ളവരുയെ പർക്കെുള്ള പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർയപെരുത്. ൃതയെോെ അളവിേുള്ളതുും ഉെർന്
ഗുണനിേവോരെുള്ളതുെോെ െോസ്ക ിന്യറ അപ്തെുും ുംരക്ഷണും െോസ്ക ിന് പ രെുള്ളവ (കപ്ഡപുള്ള യഫയ്ക്സ്ക
ഷീൽഡ് കപോേുള്ളവ) നൽ ുന്ിേെ. തോങ്കൾക്ക് നന്ോെി അനുകെോജയെോെ െോസ്ക് ധരിക്കോൻ ഴിെുന്ിയേെങ്കിൽ,
തോങ്കൾ 10 േിവ കത്തക്ക് ഐയ ോകേറ്റ് യചയ്യണും.
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എകപോൾ ഐയ ോകേഷനിൽ നിന്് പുറത്തുവരണയെന്ുും തോങ്കളുയെ െോസ്ക് നീക്കുംയചയ്യണയെന്ുും
നിർണ്ണെിക്കുന്തിന് ആന്റിജൻ യെസ്റ്ിുംഗ് ഉപകെോഗിക്കുന്ത്
തോങ്കൾക്ക് ഒരു ആന്റിജൻ യെസ്റ്ിന് ആ് സ്ക ഉയണ്ങ്കിൽ (മറ്റു ചില ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ്) രാങ്കൾ
ഐയ ാലലഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ പ്ലാൻ യചയ്യുലപാൾ, 6 ദിവ ത്തിൽ അധികും വവകായര, ഒരു യെസ്റ്്
എെുക്കുന്തിേൂയെ െറ്റുള്ളവരികേക്ക് പ രോനുള്ള അപ െ ോധയത
ുറയ്ക്ക്കോൻ
ഴിെുും. പനി
കുറയ്ക്ക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഉപലയാഗിക്് ോയത 24 മണിക്കൂർ രാങ്കൾക്ക് പനി ഇലലാരിരിക്കുകയുും രാങ്കളുയട മറ്റ്
ലരാഗലക്ഷണങ്ങൾ യമച്ചയെടുകയുും യചയ്ക്രിട്ടുയെങ്കിൽ മാത്രും യടസ്റ്റിങ് ആരുംഭിക്കുക. രുചിലയാ മണലമാ
നഷ്ടയെടുന്നത് ലരാഗമുക്തി ലനടിയരിന് ലേഷവുും ആഴ്ചകലളാ മാ ങ്ങലളാ നീെുനിൽക്കാും, അരുയകാെ്
ഐയ ാലലഷനിൽ നിന്് പുറത്തു െക്കുന്ത് സവ ിപികക്കണ്
ോരയെിേെ.
•

•

തോങ്കളുയെ യെസ്റ്് കപോ ിറ്റീവ് ആയണങ്കിൽ, രാങ്കൾ വഴി ഇലൊഴുും ലരാഗവയാപനത്തിന്
ാധയരയുെ്. രാങ്കൾ ഐയ ാലലറ്റ് യചയ്യുന്നരുും മാസ്ക് ധരിക്കുന്നരുും രുടരുകയുും വീെുും
പരിലോധിക്കാൻ 24-48 മണിക്കൂർ കാത്തിരിക്കുകയുും കവണും.
24-48 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് നടത്തിയ രെ് രുടർച്ചയായ യടസ്റ്റുകളിൽ രാങ്കൾ യനഗറ്റീവായാൽ, രാങ്കൾക്ക്
ഐയ ാലലഷൻ അവ ാനിെിക്കുകയുും 10-ാാാും ദിവ ത്തിന് മുപ് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നിർത്തുകയുും
യചയ്യാും.

10 ദിവ യത്ത ആവർത്തിച്ചുള്ള യടസ്റ്റിലുും രാങ്കൾ ലപാ ിറ്റീവ് ആയി തുെരു െോയണങ്കിൽ, രുടർച്ചയായ രെ്
യനഗറ്റീവ് ആന്റിജൻ യടസ്റ്റ് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് വയര രാങ്കൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് രുടരുകയുും
ലരാഗത്പരിലരാധ ലേഷി കുറഞ്ഞവലരാ ഗുരുരരമായ ലരാഗത്തിന് ഉയർന്ന അപകട ാധയരയുള്ളവലരാ ആയ
ആളുകളുമായുള്ള പർക്കത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽലക്കെരാണ്.
തോങ്കൾക്ക് ക ോവിഡ്-19 െൂേും ഗുരുതരെോെ അ
കശഷി ഉയണ്ങ്കിൽ:

ുഖെുയണ്ങ്കിൽ അയേെങ്കിൽ േുർബേെോെ കരോഗപ്പതികരോധ

ക ോവിഡ്-19 ഗുരുതരെോെി ബോധിച്ചവരുും (ആശുപപ്തിെിൽ പ്പകവശിപിക്കയപട്ടവകരോ തീപ്വപരിചരണകെോ
യവന്റികേറ്റർ പിന്തുണകെോ ആവശയെുള്ളവകരോ ഉൾയപയെ) ുറഞ്ഞ കരോഗപ്പതികരോധ ുംവിധോനങ്ങൾ ഉള്ള
ആളു ളുും (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്) ുറഞ്ഞത് 10 േിവ വുും ൂെിെത് 20 േിവ വുും വയര
ഐയ ോകേഷനിൽ ഴിെണും. െറ്റുള്ളവരുെോെി എകപോൾ പർക്കും പുേർത്തോയെന്് നിർണ്ണെിക്കോൻ അവർക്ക്
ഒരു സവറൽ യെസ്റ്ുും (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്) ആവശയെോെി വകന്ക്കോും. തോങ്കൾക്ക് െറ്റുള്ളവരുെോെി
എകപോൾ പർക്കും പുനരോരുംഭിക്കോൻ ഴിെുയെന്തിയന ുറിച്ച് തോങ്കളുയെ ആകരോഗയ പരിപോേന
േോതോവുെോെി ൂെിെോകേോചിക്കു . തോങ്കൾക്ക് കവണ്ിവരുന് ചി ിത്സ യളെുും െരുന്ു യളെുും ുറിച്ചുള്ള
വിവരങ്ങൾക്കോെി െു ളിൽ യ ോെുത്തിരിക്കുന് യതറോപയൂട്ടി്സ്ക വിഭോഗും ോണു .
ഈ

ൂട്ടോെ പ്

െീ

രണങ്ങളിയേോന്ിൽ തോങ്കൾ തോെ

ിക്കു

കെോ കജോേി യചയ്യു

കെോ ആയണങ്കിൽ:

ഇനിപറെുന് ൂട്ടോെ പ് െീ രണത്തിൽ തോെ ിക്കുന്വകരോ കജോേി യചയ്യുന്വകരോ ആെ ആളു
വിവരിച്ചിരിക്കുന് ഐയ ോകേഷൻ നിർകേശങ്ങൾ പോേിക്കണും.
•
•
•
•

•

ൾ തോയഴ

തിരുത്തൽ ക പ്രങ്ങൾ അയേെങ്കിൽ തെങ്കൽ ൗ രയങ്ങൾ
ഭവനരഹിതരുയെകെോ അഭെോർത്ഥി ളുയെകെോ പോർപിെങ്ങൾ
വോണിജയോവശയങ്ങൾക്കോെി െുപ്േവുെോെി ബന്ധയപട്ട പ് െീ രണങ്ങൾ (ഉേോഹരണത്തിന്, വോണിജയ
െുപ്േവിഭവ പേു ൾ, ചരക്ക് പേു ൾ, െോപ്തോ പേു ൾ)
കജോേിെുയെ വഭോവും ോരണും ശോരീരി അ േും പോേിക്കോൻ ോധയെേെോത്ത, യവെർഹൗ ു ൾ,
ഫോ്െറി ൾ, ഫുഡ് പോകക്കജിുംഗ്, ഇറച്ചി ുംസ്ക രണ ൗ രയങ്ങൾ എന്ിവ കപോേുള്ള തിരകക്കറിെ
വർക്ക് സ റ്റു ൾ.
യതോഴിേോളി ളുയെ തോൽക്കോേി ഭവനങ്ങൾ

തോങ്കൾക്ക് ക ോവിഡ്-19 കപോ ിറ്റീവ് ആയണന്് യെസ്റ്് യചയ്യയപെു െുും കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ോവു െുും
യചയ്ക്തിട്ടുയണ്ങ്കിൽ, തോങ്കളുയെ കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ ആേയെോെി ണ്തിന്യറ 10 േിവ ും ഴിഞ്ഞതിന് കശഷും
തോങ്കൾക്ക് ൂട്ടോെ പ് െീ രണത്തിൽ നിന്ുള്ള ഐയ ോകേഷൻ അവ ോനിപിക്കോും:
•
•

പനി ുറയ്ക്ക്കോനുള്ള െരുന്് ഉപകെോഗിക്കോയത തോങ്കൾക്ക് 24 െണിക്കൂറോെി പനി ഉണ്ോെിട്ടിേെ,
തോങ്കളുയെ കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ യെച്ചയപട്ടു.

ൂെോയത

കരോഗേക്ഷണങ്ങയളോന്ുും ഉണ്ോ ോയത യെസ്റ്ിൽ തോങ്കൾ ക ോവിഡ്-19 കപോ ിറ്റീവ് ആയണങ്കിൽ, പിന്ീെുും
കരോഗേക്ഷണങ്ങയളോന്ുും പ്പ െെോ ുന്ിയേെങ്കിൽ, തോങ്കൾക്ക് ക ോവിഡ്-19 കപോ ിറ്റീവ് ആയണന്് യെസ്റ്് യചയ്ക്ത് 10
േിവ ത്തിന് കശഷും ൂട്ടോെ പ് െീ രണങ്ങളിൽ നിന്ുള്ള ഐയ ോകേഷൻ അവ ോനിപിക്കോും. യെസ്റ്് കപോ ിറ്റീവ്
ആെതിന് കശഷും തോങ്കൾക്ക് കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ ഉയണ്ങ്കിൽ, ഈ പ് െീ രണത്തിൽ നിന്ുള്ള തോങ്കളുയെ 10
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േിവ യത്ത ഐയ ോകേഷൻ ആരുംഭിക്കണും. തോങ്കൾക്ക് കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ോെിരുയന്ങ്കിൽ ഐയ
അവ ോനിപിക്കുന്തിന് െു ളിൽ പറഞ്ഞ ശുപോർശ ൾ പോേിക്കു .

ോകേഷൻ

തോങ്കൾക്ക് കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ ഉയണ്ങ്കിൽ, േിവ ും 0 എന്ത് തോങ്കളുയെ കരോഗേക്ഷണങ്ങളുയെ ആേയ േിവ െോണ്.
തോങ്കളുയെ കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതിന് കശഷെുള്ള ആേയയത്ത െുഴുവൻ േിവ െോണ് േിവ ും 1. തോങ്കൾക്ക്
കരോഗേക്ഷണങ്ങയളോന്ുും ഉണ്ോെിട്ടിയേെങ്കിൽ, േിവ ും 0 എന്ത് തോങ്കൾ യെസ്റ്് യചയ്ക്ത തീെതിെോണ്. കപോ ിറ്റീവ്
യെസ്റ്ിനോെി തോങ്കളുയെ ോപിൾ കശഖരിച്ചതിന് കശഷെുള്ള ആേയയത്ത െുഴുവൻ േിവ െോണ് േിവ ും 1.
ൂട്ടോെ പ് െീ രണത്തിൽ തോങ്കൾ കജോേിയചയ്യുന്ുയണ്ങ്കിേുും അവിയെ തോെ ിക്കുന്ിേെ എന്ോയണങ്കിൽ, ഈ 10
േിവ വുും കജോേിസ്ഥേത്ത് കപോ രുത്, െു ളിൽ ചുരുക്കി വിവരിച്ചിരിക്കുന് കഹോും ഐയ ോകേഷൻ
െോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ പോേിക്കു .
ജീവനക്കോരുയെ ക്ഷോെും ുംഭവികച്ചക്കോവുന് നിർണോെ
െെങ്ങളിൽ, തിരുത്തൽ ക പ്രങ്ങൾ, തെങ്കൽ
ൗ രയങ്ങൾ, ഭവനരഹിതരുയെ പോർപിെങ്ങൾ, പരിവർത്തന ഭവനങ്ങൾ, അെിെന്തിര ുംരുംഭങ്ങളുയെ
കജോേിസ്ഥേങ്ങൾ എന്ിങ്ങയനെുള്ള പ്പവർത്തനങ്ങളുയെ തുെർച്ച ഉറപോക്കുന്തിന് ജീവനക്കോർക്ക്
ഐയ ോകേഷൻ ോേെളവ് ുറയ്ക്ക്കുന്ത് പരിഗണിക്കോും. ഈ പ് െീ രണങ്ങളിൽ ഐയ ോകേഷൻ
ുറയ്ക്ക്കുന്തിനുള്ള തീരുെോനങ്ങൾ പ്പോകേശി ആകരോഗയ അധി ോരപരിധിെുെോെി ൂെിെോകേോചിച്ച്
എെുകക്കണ്തോണ്.

കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ുും പ്പതയക്ഷയപട്ടോൽ ഞോൻ എന്തുയചയ്യണും?
ഐയ ോകേഷൻ അവ ോനിപിച്ചതിന് കശഷും, തോങ്കളുയെ ക ോവിഡ്-19 കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ുും
പ്പതയക്ഷയപെു കെോ വഷളോ ു കെോ യചയ്യു െോയണങ്കിൽ, േിവ ും 0-ൽ തോങ്കളുയെ ഐയ ോകേഷൻ
പുനരോരുംഭിക്കു െുും െു ളിൽ യ ോെുത്ത ഞോൻ എപ്ത ോേും എയന്ത്തയന് ഐയ ോകേറ്റ് യചയ്യു െുും െോസ്ക്
ധരിക്കു െുും കവണും? എന് വിഭോഗും രർശിക്കു െുും യചയ്യു . തോങ്കളുയെ കരോഗേക്ഷണങ്ങയള ുറികച്ചോ
എകപോൾ ഐയ ോകേഷൻ അവ ോനിപിക്കണയെന്തിയന ുറികച്ചോ തോങ്കൾക്ക് കചോേയങ്ങൾ ഉയണ്ങ്കിൽ ഒരു
ആകരോഗയപരിപോേന േോതോവികനോട് ും ോരിക്കു .

എനിക്ക് കരോഗും പിെിയപെുന്തുും ഞോൻ വഴി അ

ുഖും പ

രോൻ

ോധയതെുള്ളതുും എകപോഴോണ്?

ക ോവിഡ് -19 ഉള്ള ആളു ൾക്ക് കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ോ ുന്തിന് രണ്് േിവ ും െുപ് (അയേെങ്കിൽ അവർക്ക്
കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ ഇയേെങ്കിൽ അവരുയെ കപോ ിറ്റീവ് യെസ്റ്് തീെതിക്ക് 2 േിവ ും െുപ്) തുെങ്ങി 10 േിവ ത്തിന്
കശഷും (കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ ഇയേെങ്കിൽ അവരുയെ കപോ ിറ്റീവ് യെസ്റ്ിന്യറ തീെതിക്ക് 10 േിവ ത്തിന് കശഷും) െറ്റ്
ആളു ളികേക്ക് സവറസ്ക പ രോും. ക ോവിഡ്-19 കപോ ിറ്റീവ് ആെ ഒരു വയക്തി ുറഞ്ഞത് 5 േിവ യത്ത
ഐയ ോകേഷന് കശഷും ുഖും പ്പോപിച്ചു ഴിഞ്ഞ് 24-48 െണിക്കൂർ ഇെവിട്ട് തുെർച്ചെോെി രണ്് ആന്റിജൻ
യെസ്റ്ു ൾ നെത്തി ക ോവിഡ് -19 യനഗറ്റീവ് ഫേും േഭിച്ചു ഴിഞ്ഞോൽ, പിന്ീട് അത് പ രോനുള്ള ോധയതെിേെ. ഒരു
വയക്തിെുയെ ഐയ ോകേഷൻ ോേെളവ് 10 േിവ ത്തിൽ ൂെുതേോയണങ്കിൽ (ഉേോഹരണത്തിന്, അവർ
ഗുരുതരെോെ അ ുഖെുള്ളവകരോ കരോഗപ്പതികരോധ കശഷിെിേെോത്തവകരോ ആെതിനോൽ), അവരുയെ
ഐയ ോകേഷൻ ോേെളവിന്യറ അവ ോനും വയര അവയര പ ർച്ചവയോധി പിെിയപട്ടവരോെി ണക്കോക്കുും.

തോങ്കളുെോെി

പർക്കും പുേർത്തിെ ആളു

യള അറിെിക്കു

തോങ്കളുെോെി അെുത്ത പർക്കും പുേർത്തിെവകരോട് അവർ ക ോവിഡ്-19-നുെോെി പർക്കും
പുേർത്തിെിരിക്കോും എന്് പറെു ഒപും തോങ്കൾ ക ോവിഡ്-19 ഉള്ള ഒരോളുെോെി പർക്കും പുേർത്തിയെങ്കിൽ
എന്തുയചയ്യണും എന്തിയേ നിർകേശങ്ങൾ അവർക്ക് അെച്ചുയ ോെുക്കു (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്).
ോധോരണെോെി ഒരു അെുത്ത പർക്കും പുേർത്തുന്ത് എന്തുയ ോണ്് അർത്ഥെോക്കുന്ത് ഒരു വയക്തി 24
െണിക്കൂർ ോേെളവിൽ ുറഞ്ഞത് 15 െിനിറ്റ് അയേെങ്കിൽ അതിൽ ൂെുതൽ ക ോവിഡ് -19 ഉള്ള ഒരോളുയെ
െീപത്ത് 6 അെിക്കുള്ളിൽ ആെിരുന്ു എന്ോണ്. എന്ിരുന്ോേുും, നിെപ്ന്തിത ഇെങ്ങൾ, കെോശും വോെു ഞ്ചോരും
അയേെങ്കിൽ ആർപുവിളികെോ അയേെങ്കിൽ ുംഗീതോേോപനകെോ കപോേുള്ള പ്പവർത്തനങ്ങൾ എന്ിങ്ങയന പർക്ക
ോധയത വർദ്ധിപിക്കുന് ോഹചരയങ്ങളിൽ തോങ്കൾ ഉണ്ോെിരുയന്ങ്കിൽ, െറ്റുള്ളവർ തോങ്കളിൽ നിന്് 6 അെിെിൽ
ൂെുതൽ അ യേെോയണങ്കിൽ കപോേുും അവയര ബോധിക്കോനുള്ള ോധയതെുണ്്. തോങ്കൾക്ക് പ ർച്ചവയോധി
ഉണ്ോ ോൻ ോധയതെുള്ള െെത്ത് തോങ്കൾ കജോേിെിേോയണങ്കിൽ, തോങ്കളുയെ യതോഴിേുെെയെ അറിെിക്കു ,
അങ്ങയന അവർക്ക് ഹപ്പവർത്ത യര അറിെിക്കോൻ ഴിെുും. ക ോവിഡ്-19 ബോധിച്ച വയക്തിെുയെ
രഹ യ വഭോവും നിേനിർത്തിയക്കോണ്്, കജോേിസ്ഥേത്ത് ക ോവിഡ്-19 പർക്കും പുേർത്തിെ ജീവനക്കോയര
യതോഴിേുെെ ൾ അറിെികക്കണ്തുണ്്.
തോങ്കൾ WA Notify (ഡബ്ളളയു.എ.കനോട്ടിസഫ (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്) ഉപകെോഗിക്കു െുും ക ോവിഡ്-19
യെസ്റ്് കപോ ിറ്റീവ് ആവു െുും യചയ്യു െോയണങ്കിൽ, തോങ്കളുെോെി പർക്കും പുേർത്തിെ െറ്റ്
ഉപകെോക്തോക്കൾക്ക് അജ്ഞോതെോെി െുന്റിെിപ് നൽ ുന്തിന് WA Notify ഉപകെോഗിക്കോും. ആപ്ലികക്കഷൻ
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ഉപകെോഗിക്കുന് ആളു ൾക്ക് തങ്ങയളെുും ചുറ്റുെുള്ള ആളു യളെുും ുംരക്ഷിക്കുന്തിനുള്ള െുൻ രുതേു ൾ
എെുക്കോൻ ഇത് ഹോെിക്കുും. ഒരു യ ൽഫ് യെസ്റ്ിേൂയെ തോങ്കൾ കപോ ിറ്റീവ് യെസ്റ്് നെത്തു കെോ അയേെങ്കിൽ ഒരു
േോബ്ള അയേെങ്കിൽ േോതോവ് അധിഷ്ഠിത യെസ്റ്ിുംഗ് ർവീസ്ക വഴി ക ോവിഡ് -19 യെസ്റ്് നെത്തു െുും DOH-ഇൽ നിന്്
യവരിഫികക്കഷൻ ക ോഡ് യെ്സ്റ്് യെക ജ് േഭിക്കു െുും യചയ്ക്തിട്ടുയണ്ങ്കിൽ, തോങ്കൾക്ക് WA Notify-െിൽ ഒരു
യവരിഫികക്കഷൻ ക ോഡിനോെി അഭയർത്ഥിക്കോും. തോങ്കൾ WA Notify ഉപകെോഗിക്കുകപോൾ വയക്തിഗതകെോ
തിരിച്ചറിെോവുന്കതോ ആെ വിവരങ്ങയളോന്ുും കശഖരിക്കു കെോ പങ്കിെു കെോ യചയ്യുന്ിേെ. ഒരു
യവരിഫികക്കഷൻ ക ോഡിനോെി അഭയർത്ഥിക്കുന്തിന്:

1.

തോങ്കളുയെ യെോസബൽ (Android അയേെങ്കിൽ iPhone) ഉപകെോഗിച്ച്, യു.ആർ. ക ോഡ് സ്ക ോൻ യചയ്യു
അയേെങ്കിൽ ഒരു യവരിഫികക്കഷൻ ക ോഡിനോെി അഭയർത്ഥിക്കു (ഇുംഗ്ലീഷിൽ െോപ്തും):

2.

WA Notify ഉപലയാഗിക്കുന്ന രാങ്കളുയട ഉപകരണത്തിന്യറ ലഫാൺ നപറുും രാങ്കളുയട ലപാ
ലകാവിഡ്-19 യടസ്റ്റിന്യറ രീയരിയുും നൽകുക.

3.

“Continue” ("തുെരു

") തിരയഞ്ഞെുക്കു

ിറ്റീവ്

.

WA Notify-െിൽ ഒരു യവരിഫികക്കഷൻ ക ോഡിനോെി അഭയർത്ഥിക്കോൻ തോങ്കൾക്ക് ഴിെുന്ിയേെങ്കിൽ, തോങ്കൾ
ുംസ്ഥോന ക ോവിഡ് -19 കഹോട്ട് സേൻ, 1-800-525-0127 എന് നപറികേക്ക് വിളിക്കണും, തുെർന്് #അെർത്തു , തോങ്കൾ
ഒരു WA Notify ഉപകെോക്തോവോയണന്് കഹോട്ട് സേൻ സ്റ്ോഫിയന അറിെിക്കു . െറ്റ് WA Notify ഉപകെോക്തോക്കയള
അവർ പർക്കത്തികേർയപട്ടിരിക്കോയെന്് അറിെിക്കോൻ തോങ്കൾക്ക് ഉപകെോഗിക്കോവുന് ഒരു യവരിഫികക്കഷൻ
േിങ്ക് കഹോട്ട്സേൻ ജീവനക്കോർക്ക് തോങ്കൾക്ക് നൽ ോൻ ഴിെുും.
ൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് േെവോെി WANotify.org-െിയേ“യ ൽഫ് യെസ്റ്ിേൂയെ ക ോവിഡ്-19 കപോ ിറ്റീവോെോൽ
െറ്റുള്ളവയര അറിെിക്കുന്ത് എങ്ങയന” (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്) എന് വിഭോഗും(െറ്റു ചിേ
ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്) രർശിക്കു . WA Notify തോങ്കളുയെ കഫോണികേക്ക് അത് എങ്ങയന കചർക്കോും
എന്തുൾയപയെ അതിയനക്കുറിച്ച് ൂെുതൽ അറിെോൻ തോങ്കൾ ആപ്ഗഹിക്കുന്ുയവങ്കിൽ, WANotify.org
രർശിക്കു (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്).

ഒരു ണ

ാതുജനാകരാരയ അഭിമുഖേിൽ

ണങ്കടുക്കു

തോങ്കൾക്ക് ക ോവിഡ്-19 കപോ ിറ്റീവ് ആയണങ്കിൽ, യപോതുജനോകരോഗയക പ്രത്തിൽ നിന്് അഭിെുഖും നെത്തുന് ഒരു
വയക്തി ോധോരണെോെി കഫോൺ വഴി തോങ്കയള ബന്ധയപെോും. അെുത്തതോെി എന്തോണ് യചകയ്യണ്യതന്ുും എന്ത്
പിന്തുണ േഭയെോയണന്ുും െനസ്സിേോക്കോൻ അഭിെുഖും നെത്തുന്െോൾ തോങ്കയള ഹോെിക്കുും. എ്സ്കകപോഷറിയന
ുറിച്ച് അവയര അറിെിക്കുന്തിന്, തോങ്കൾ അെുത്തിയെ പർക്കും പുേർത്തിെ ആളു ളുയെ കപരു ളുും
പർക്ക വിവരങ്ങളുും അഭിെുഖും നെത്തുന്െോൾ ആവശയയപെുും. അവർ ഈ വിവരങ്ങൾ
കചോേിച്ചറിെുന്തിനോൽ അവർക്ക് പർക്കെുണ്ോെ ആളു യള അറിെിക്കോൻ ഴിെുും. അഭിെുഖും
നെത്തുന്െോൾ തോങ്കളുെോെി അെുത്ത പർക്കും പുേർത്തിെവരുെോെി തോങ്കളുയെ കപര് പങ്കിെിേെ.

യ

ൽഫ് യെസ്റ്് ഉപകെോഗിച്ചോണ് തോങ്കൾ കപോ

ിറ്റീവ് യെസ്റ്് നെത്തിെയതങ്കിൽ

തോങ്കൾ ഒരു യ ൽഫ് യെസ്റ്് ആണ് നെത്തുന്യതങ്കിൽ െോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾക്കോെി ഇെക്കോേ
യ ൽഫ്-യെസ്റ്ിുംഗ് സഗഡൻസ്ക (ഇുംഗ്ലീഷിൽ െോപ്തും) ോണു .

ഐയ
•

ോകേഷനുും

വോറന്സറനുും തമ്മിേുള്ള വയതയോ

ോർസ്ക-ക

ോവ്-2

ും എന്തോണ്?

തോങ്കൾക്ക് ക ോവിഡ് -19 േക്ഷണങ്ങൾ ഉയണ്ങ്കിൽ, പരികശോധനോ ഫേങ്ങൾക്കോെി
ോത്തിരിക്കു െോയണങ്കിൽ അയേെങ്കിൽ തോങ്കൾ ക ോവിഡ് -19 കപോ ിറ്റീവ് ആയണങ്കിൽ തോങ്കൾ
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യചയ്യുന്ത് ഐയ ോകേഷൻ ആണ്. കരോഗും പ രുന്ത് ഒഴിവോക്കോൻ ശുപോർശ യചയ്ക്ത ോേെളവ്
(ഇുംഗ്ലീഷിൽ െോപ്തും) വയര തോങ്കൾ വീട്ടിൽ തയന് തുെരു െുും െറ്റുള്ളവരിൽ നിന്് ( ുെുുംബോുംഗങ്ങൾ
ഉൾയപയെ) അ ന്ു നിൽക്കു െുും യചയ്യു എന്ോണ് ഐയ ോകേഷൻ എന്തുയ ോണ്്
അർത്ഥെോക്കുന്ത്.
ക ോവിഡ്-19 പർക്കും പുേർത്തിെതുവഴി തോങ്കൾക്ക് അണുബോധെുും ൂെോയത തോങ്കളിേൂയെ കരോഗ
വയോപനത്തിനുള്ള ോധയതെുും ഉണ്ോ ുന് ോഹചരയത്തിൽ വീട്ടിൽ തയന് െറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ുും അ ന്്
നിൽക്കു എന്തോണ് വോറന്സറൻ എന്തുയ ോണ്് അർത്ഥെോക്കുന്ത്. തോങ്കൾക്ക് പിന്ീട് ക ോവിഡ്-19
കപോ ിറ്റീവ് ആയണന്് യെസ്റ്് യചയ്യയപെു കെോ ക ോവിഡ്-19 േക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരു കെോ
യചയ്ക്തോൽ വോറന്സറൻ ഐയ ോകേഷനോെി െോറുന്ു.

•

െോന

ി

വുും യപരുെോറ്റപരവുെോെ ആകരോഗയ

DOH-ന്യറ ബികഹവിെറൽ യഹൽത്ത് റിക
യവബ്ളകപജ് രർശിക്കു .

ൂെുതൽ ക

ോഴ

ഹോെങ്ങൾ

സ്ക ആൻഡ് യറക്കയെൻകഡഷൻസ്ക (ഇുംഗ്ലീഷിൽ െോപ്തും) എന്

ോവിഡ്-19 വിവരങ്ങളുും വിഭവങ്ങളുും

വോഷിുംഗ്െണിയേ നിേവിയേ ക ോവിഡ്-19 ാഹചരയയത്തക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരോെി തുെരു (ഇുംഗ്ലീഷിൽ
മാത്രും), ഗവർണർ ഇൻസ്ലിെുയെ പ്പഖയോപനങ്ങൾ (മറ്റു ചില ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ്), കരോഗേക്ഷണങ്ങൾ (മറ്റു
ചില ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ്), ഇത് എങ്ങയന വയോപിക്കുന്ു (മറ്റു ചില ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ്), ആളു ൾ
എങ്ങയന, എലൊൾ യടസ്കറ്റ് നെത്തണും (മറ്റു ചില ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ്), കൂടായര വോ് ിനു ൾ എവിയെ
യണ്ത്തോും (മറ്റു ചില ഭാഷകളിലുും ലഭയമാണ്). കൂടുരൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുയട പതിവോെി കചോേിക്കുന്
കചോേയങ്ങൾ (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്രും) കാണുക.
ഒരു വയക്തിെുയെ വുംശും / വുംശീെത അയേെങ്കിൽ കേശീെത എന്ിവെനു രിച്ചേെ അവരുയെ ക ോവിഡ് -19 ന്യറ
അപ െ ോധയത നിർണ്ണെിക്കുന്ത്. എന്ിരുന്ോേുും ക ോവിഡ് -19, യവള്ളക്കോരേെോത്ത െറ്റുവർഗ്ഗക്കോയര
ആനുപോതി െോെി ബോധിക്കുന്ുയവന്് ഡോറ്റ യവളിയപെുത്തുന്ു. വുംശീെതെുയെ, പ്പകതയ ിച്ച്, ഘെനോപരെോെ
വുംശീെതെുയെ പ്പതയോഘോതങ്ങളോണ് ഇതിന് ോരണും, ചിേ പ്ഗൂപു ൾക്ക് തങ്ങയളെുും തങ്ങളുയെ
മ്മയൂണിറ്റി യളെുും ുംരക്ഷിക്കോനുള്ള അവ രങ്ങൾ ുറവോണ്. കരോഗത്തിയനതിയര കപോരോെോൻ
െുൻവിധി യളോന്ുും ഹോെിക്കിേെ (ഇുംഗ്ലീഷിൽ െോപ്തും). ിുംവേന്തി ളുും യതറ്റോെ വിവരങ്ങളുും
പെരോതിരിക്കോൻ ൃതയെോെ വിവരങ്ങൾ െോപ്തും പങ്കുവയ്ക്ക്കു .

•
•

ഡബ്ളളയു.എ. കസ്റ്റ്റ് Department of Health 2019 കനോവൽ യ ോകറോണ സവറസ്ക യപോട്ടിപുറയപെൽ
(ക ോവിഡ്-19) (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്)
ഡബ്ളളയു.എ. കസ്റ്റ്റ് യ ോകറോണ സവറസ്ക പ്പതി രണങ്ങൾ (ക ോവിഡ്-19) (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും

•
•

തോങ്കളുയെ പ്പോകേശി ആകരോഗയ വ ുപ് അയേെങ്കിൽ ജിേെ യണ്ത്തു (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്)
ി.ഡി. ി. യ ോകറോണ സവറസ്ക (ക ോവിഡ്-19) (െറ്റു ചിേ ഭോഷ ളിേുും േഭയെോണ്)

േഭയെോണ്)

ൂെുതൽ കചോേയങ്ങളുകണ്ോ? ഞങ്ങളുയെ ക ോവിഡ്-19 ഇൻഫർലമഷൻ ലഹാട്ട് വലനിൽ 1-800-525-0127 എന്
നപറിൽ വിളിക്കു . കഹോട്ട് സേൻ
െെപ് െും:
• തിങ്കളോഴച രോവിയേ 6 െുതൽ രോപ്തി 10 വയര.
• യചോവ്വ െുതൽ ഞോെർ വയര രോവിയേ 6 െുതൽ സവ ീട്ട് 6 വയര.
ുംസ്ഥോന അവധി േിനങ്ങൾ (ഇുംഗ്ലീഷിൽ െോപ്തും) രോവിയേ 6 െുതൽ സവ ീട്ട് 6 വയര
•
പരിഭോഷോ ക വനങ്ങൾക്കോെി, അവർ ഉത്തരും നൽകുകയുും രാങ്കളുയട ഭോഷ പറെു െുും യചയ്യുകപോൾ #
അെർത്തു . രാങ്കളുയട വന്തും ആലരാഗയയത്തക്കുറിലച്ചാ പരിലോധനാ ഫലങ്ങയളക്കുറിലച്ചാ ഉള്ള ലചാദയങ്ങൾക്ക്,
ദയവോെി ഒരു ആകരോഗയ പരിപോേന േോതോവിയന ബന്ധയപെു .
െയറ്റോരു കഫോർെോറ്റിൽ ഈ കഡോക്കുയെന്റ് അഭയർത്ഥിക്കുന്തിന്, 1-800-525-0127. ലലക്ക് വിളിക്കുക. ബധിരരായ
അയലലങ്കിൽ ലകൾവിക്കുറവുള്ള ഉപലഭാക്താക്കൾ, ദയവായി 711 (Washington Relay) (ഇുംഗ്ലീഷിൽ മാത്രും) ലലക്ക്
വിളിക്കുക അയലലങ്കിൽ civil.rights@doh.wa.gov കേക്ക് ഇയെെിൽ യചയ്യു
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