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तुमची कोविड-19 साठीची चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यास काय
करािे

24 ऑक्िोबर, 2022 च्या बदलाांचा साराांश
•

कोविड-19 च्या उपचाराबद्दल अद्ययाित माहिती

•

आयसोलेशन कधी समाप्त करािे आणि तम
ु चा मास्क कधी काढािा याबद्दल अन्टिजेन चाचिी
िापरण्याबद्दल अधधकची माहिती

•

लक्षिे परत आल्यास काय करािे यािर अधधकचे मार्गदशगन

•

कोिीतरी जेव्िा संभाव्यपिे संक्रमिशील असे तेव्िा त्यािरील अद्ययाित माहिती

•

लोकांना तम्
ु िी कोविड-19 ला एक्सस्पोझ झालेले असू शकता िे सधू चत करण्यास अधधकचे मार्गदशगन

प्रस्तािना
तुम्िी कोविड-19 साठी पॉणझहिव्ि आल्यास, इतरांना कोविड-19 चा प्रसार िोण्यापासून रोखण्यासाठी तुम्िी
मदत करु शकता. कृपया खालील मार्गदशगक तत्त्िांचे उपचार, आयसोलेशन. आणि मास्क पररधान करिे

यासंदभागत अनुसरि करािे. कृपया कोविड-19 साठीची चाचिी पॉणझहिव्ि आलेल्या लोकांसािी कोित्यािी

स्थाननक आरोग्य अधधकाररता. कायगस्थळ, व्यािसानयक, ककंिा शालेय धोरिे यांचे दे खील अनुसरि करािे,
ं िन स्िे ि डडपािग मेंि ऑफ िे ल्थ) मार्गदशगन यांच्यापेक्षा
जे WA State Department of Health (िॉशशर्
अधधक प्रनतबंधात्मक असू शकते.
•

जे लोक आरोग्य सुश्रुषा सुविधेमध्ये राित आिे त, काम करत आिे त ककंिा त्याला भेि दे त आिात
त्यांनी पुढील SARS-CoV-2 संसर्ागचे आरोग्य सुश्रषा व्यिस्थेमध्ये प्रनतबंधन आणि ननयंत्रि
यासाठी अंतर्गत शशफारशी मधील मार्गदशगन तत्त्िाचे अनुसरि करािे (फक्सत इंग्रजी).

•

तुम्िी र्दी असलेल्या, तात्पुरत्या कामर्ारांची घरे , व्यािसानयक मॅरीिाईम व्यिस्था, करे क्सशन

ककंिा डडिे टश सुविधा, बेघरांचा ननिारा. ककंिा संक्रमि ननिास अशा हठकािी काम करत असल्यास
ककंिा राित असल्यास, कृपया तुम्िी यापैकी कोित्यािी सामूहिक व्यिस्थेमध्ये राित असल्यास
ककंिा काम करत असल्यास खालील मार्गदशगन तत्त्िाचे अनुसरि करािे.

तुम्हाला उपचाराची गरज आहे की नाही ते ठरिा
तुमची चाचिी पॉणझहिव्ि आल्यास आणि तुमच्या ियामुळे ककंिा जुनाि िैद्यकीय न्स्थतीमुळे कोविड-19
मुळे अनतशय आजारी पडण्याची अधधक शक्सयता असल्यास, तुम्िाला िॉन्स्पिलमध्ये भरती करिे ककंिा
आजाराने मत्ृ युमुखी पडिे याच्या तुमच्या शक्सयता कमी करु शकतील असे उपचार उपलब्ध आिे त.

कोविड-19 िर उपचार करिारे औषधोपचार िे आरोग्यसुश्रुषा प्रदाता यांच्याद्िारे शलिून हदलेले असािेत
आणि प्रभािी िोण्यासाठी ननदान झाल्यानंतर शक्सय नततक्सया लिकर उपचार सुरू करािेत. तुम्िी

उपचारांसाठी पात्र आिात का िे ठरिण्यासाठी, अर्दी तुमची लक्षिे आता सौम्य असली तरी दे खील

आरोग्यसेिा प्रदात्याशी लर्ेचच संपकग साधािा. तुमच्या आणि तम
ु च्या आरोग्य प्रदात्यासाठी विशशष्ि

कोविड-19उपचारपद्धती (कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध) आणि उपचारामध्ये कसा प्रिेश करािा िरील
अधधक माहितीसाठी DOH िेबपेजला भेि द्या.

घरी आयसोलेि होणे
ज्या लोकांची कोविड-19 साठीची चाचिी पॉणझहिव्ि आली आिे ककंिा ज्यांना कोविड-19 ची लक्षिे आिे
आणि चाचिी ननकालांची िाि पाित आिे त त्यांनी घरीच इतरापासून दरू रािून आयसोलेि व्िािे अपिाद
िैद्यकीय सुश्रुषा शमळििे. ज्या लोकांना कोविड-19 आिे ते इतरांना संक्रशमत करू शकतात. घरीच

आयसोलेि िोण्यामुळे इतरांना आजारी पडण्यापासून दरू ठे िण्यास मदत शमळते. तुमच्या लसीकरिाच्या
न्स्थतीचा विचार न करता तुम्िी आयसोलेि व्िािे. जर लसीकरि झालेल्या व्यन्क्सतला कोविड-19

झाल्यास, ते अद्याप इतरांना संसर्ग संक्रशमत करू शकतात, मात्र कोविड-19 साठी लसीकरि झाल्याने

त्यांना कोविड-19 मुळे िॉन्स्पिलमध्ये भरती करिे ककंिा मत्ृ युमुखी पडिे यांची शक्सयता अनतशय कमी
असते. इतरांना तुमचे शॉवपंर् करण्यास सांर्ा ककंिा ककरािा माल वितरि सेिेचा िापर करा. तुम्िी घरी

आयसोलेि असताना तुमच्या अटनपदाथग ककंिा अटय सिाय्याची आिश्यकता असल्यास, (Care Connect

Washington) केअर कनेक्सि िॉशशग्ं िन (कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध) उपलब्ध आिे . कोविड-19 माहिती
िॉिलाइनला 1-800-525-0127 येथे कॉल करा, नंतर # दाबा, ककंिा तुमच्या Care Connect (कािी

अनतररक्सत भाषा उपलब्ध) िब पयंत पोिचा. भाषा सिाय्य उपलब्ध आिे . प्रिास करू नका, कामािर,
शाळे त, बाल संर्ोपन, ककंिा सािगजननक क्षेत्र या हठकामी जाऊ नका, सािगजननक प्रिास व्यिस्थेचा,
राईडशेअररंर्, ककंिा िॅ क्ससी यांचा िापर करू नका. घरी आयसोलेि िोिे
•

घरी इतरांपासून शक्सय आिे नततके स्ितंत्र रिा, यामध्ये कौिुंबबक सदस्यांचा आणि पाळीि

प्राण्यांचा समािेश आिे , विशशष्ि रूममध्ये इतर लोकांपासून दरू आणि शक्सय असल्यास, स्ितंत्र
बाथरूमचा िापर करून दरू रिा. Centers for Disease Control and Prevention (CDC, रोर्

ननयंत्रि आणि प्रनतबंधन यासाठी केंद्र) कडे कोविड-19 आणि प्रािी याबद्दल अधधक माहिती आिे
(कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध).
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•

एक उच्च दजागचा मास्क ककंिा रे न्स्परे िर पररधान करा (सिग भाषा उपलब्ध) तुम्िी जर घरात
इतरांच्या सभोिती आणि सािगजननक हठकािी असल्यास.

•
•
•

शक्सय असल्यास, घरी व्िे न्टिलेशन सुधारण्यासाठी पाऊले उचला(कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध).
व्यन्क्सतर्त घरर्ुती िस्तू जसे की कप, िॉिेल, आणि भांडी यासारख्या िस्तूंना शेअर करू नका.

तुमच्या लक्षिांिर लक्ष ठे िा. तुम्िाला आपातकालीन िाननगर् धचटिे असल्यास(कािी अनतररक्सत

भाषा उपलब्ध) (श्िासोच्छश्िास करण्यास अडचि यासारख्या), तत्काळ आपातकालीन िैद्यकीय
सुश्रुषा शमळिा.
•

तुमची रूहिन िैद्यकीय भेि असल्यास (आपातकालीन सुश्रुषेपेक्षा िेर्ळी), तुम्िी जाण्यापूिी कॉल

करािा आणि तुमच्या आरोग्य प्रदात्याला कॉल करा आणि तुम्िाला कोविड-19 आिे ककिा कोविड19 साठी तुमचे मूल्यमापन केले जात आिे िे सांर्ा.

मला स्ितःला ककती काळासाठी आयसोलेि करण्याची आझण मास्क पररधान करण्याची
गरज आहे ?
तुम्िी कोविड-19 साठीच्या चाचिीमध्ये पॉणझहिव्ि आल्यास, इतरांना कोविड-19 चा प्रसार िोिे

िाळण्यासाठी, कमीत कमी 5 टदिसाांसाठी घरी रहा आझण तुमच्या घरामध्ये इतराांपासून आयसोलेि करा.
आयसोलेशन समाप्त करिे
तुम्िी ककती दीघगकाळ आयसोलेि रिािे िे असंख्य घिकांिर अिलंबून असते:
•
•

योग्य प्रकारे फीि बसिारा मास्क तुम्िी पररधान करू शकता की नािी,

आयसोलेशनच्या 5 हदिसांनंतर 6-10 हदिसांच्या दरम्यान कोविड-19 साठी तुमची चाचिी
पॉणझहिव्ि राििे पुढे सुरू रािते का नािी,

•

तुम्िी कोविड-19 ने तुम्िी र्ंभीरपिे आजारी रािता का ककंिा तुमची प्रनतजटय प्रिाली कमकुित
झाली आिे का, आणि

•

विशशष्ि सामूहिक व्यिस्थेमध्ये रािात ककंिा काम करत आिात काय.

तम्
ु ही कोविड-19 चाचणी साठी पॉझिटिव्ह आला असल्यास आझण लक्षणे असल्यास (कािी अनतररक्सत भाषा
उपलब्ध):

तुमची लक्षिे प्रथम हदसून आल्यानंतर कमीत कमी 5 हदिसांसाठी आयसोलेि रिा. तुम्िी 5 पूिग
हदिसांनंतर आयसोलेशनला सोडू शकता जर:
•

तुम्िी तुमचे आयसोलेशन सुरु केल्यानंतर 5 हदिसांनी तुमची लक्षिे सुधारत असल्यास,
आझण
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•

ताप कमी करण्याची औषधे न िापरता तुम्िाला 24 तासांसाठी ताप न आल्यास

तम्
ु ही कोविड-19 चाचणी साठी पॉझिटिव्ह आला असल्यास मात्र तम्
ु हाला कोणतीही लक्षणे नसल्यास

(कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध): तम
ु ची कोविड-19 साठीची चाचिी पॉणझहिव्ि आल्यानंतर कमीत कमी 5
टदिसाांसाठी आयसोलेि रिा. तुम्िाला कोितीिी लक्षिे विकशसत न झाल्यास 5 पूिग हदिसानंतर तुम्िी
आयसोलेशनला सोडू शकता.

चाचिी पॉणझहिव्ि आल्यानंतर तुम्िाला लक्षिे विकशसत झाल्यास, तुमचे 5 हदिसांचे आयसोलेशन पुटिा
सुरू व्िािे. तुम्िाला लक्षिे असल्यास आयसोलेशनला समाप्त करण्यासाठी िरील शशफारशींचे अनुसरि
करािे.

तुम्ही आयसोलेशन कधी समाप्त करता याचा विचार न करता. तुम्हाला लक्षणे विकससत िाल्यानांतर

(ककांिा तुम्हाला कधीही लक्षणे विकससत न िाल्यास, पॉझिटिव्ह चाचणी आल्यानांतर) 10 टदिसाांसाठी
खालील पाऊले उचला:
•

तम
ु च्या 5 हदिसांच्या आयसोलेशन कालािधीच्या समाप्तीनंतर कमीत कमी 5 अनतररक्सत

हदिसांसाठी (हदिस 6 ते 10 हदिसांपयंत) घरी इतरांच्या भोिती असताना आणि सािगजननक

हठकािी असताना योग्य प्रकारे घट्ट बसिारे ककंिा उच्च दजागचे मास्क ककंिा रे न्स्परे िर पररधान
करा.
•

जे लोक इम्यन
ु ोकॉम्प्रमाईज्ड ककंिा र्ंभीर आजारासाठी उच्च जोखमीमध्ये आिे त (कािी

अनतररक्सत भाषा उपलब्ध), आणि आरोग्यसुश्रुषा सुविधेमध्ये (नशसंर् िोम च्या समािेशासि)
आणि इतर उच्च जोखमी व्यिस्था याकडे जाऊ नका.
•

तुम्िी ज्या हठकािी मास्क पररधान करू शकत नािी, जसे रे स्िॉरं ि आणि कािी जीम, या सारख्या
हठकािी जाऊ नका, आणि घरी आणि कामाच्या हठकािी इतरांच्या भोिती खािे िाळा.

•

लक्षिे पुटिा उद्भिल्यास ककंिा अधधक बबघडल्यास, तुम्िी हदिस 0 ला तुम्िी तुमचे आयसोलेशन
पुटिा सुरू करािे.

•

प्रिासािरील माहितीसाठी प्रिासl | CDC (कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध)पिा.

तुमचा आयसोलेशन कालािधी कसा मोजािा:
तम्
ु िाला लक्षिे असल्यास, हदिस 0 िा तम
ु च्या लक्षिांचा पहिला हदिस आिे . तम
ु ची लक्षिे विकशसत
झाल्यापासन
ू नंतरचा पहिला पि
ू ग हदिस िा हदिस 1 आिे .

तुम्िाला कोितीिी लक्षिे नसल्यास, हदिस 0 िा तुमची जेव्िा चाचिी िोते तो असतो. हदिस 1 िा तुमच्या
पॉणझहिव्ि चाचिी साठी नमुना र्ोळा करण्यात आला िोता त्यानंतरचा पहिला पि
ू ग हदिस.

सिाय्यायसाठी DOH आयसोलेशन आणि क्सिारटिाईन कॅल्क्सयल
ु ेिर (सिग भाषांमध्ये उपलब्ध) िूल पिा.
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तुमचा मास्क काढिे
तम्
ु िी आयसोलेशनच्या 5 हदिसानंतर सांसधर्गक रािू शकता. तम
ु च्या 5 हदिसांच्या आयसोलेशन

कालािधीच्या समाप्तीनंतर कमीत कमी 5 अनतररक्सत हदिसांसाठी (हदिस 6 पासन
ू ते हदिस 10 पयंत) घरी
इतरांच्या भोिती असताना आणि सािगजननक हठकािी असताना एक योग्य प्रकारे घट्ट बसिारा ककंिा उच्च
दजागचा मास्क ककंिा रे न्स्परे िर (सिग भाषांमध्ये उपलब्ध) पररधान करा. िैकन्ल्पकररत्या, तुमचा मास्क

केव्िा काढािा िे ठरिण्यासाठी अन्टिजेन िे न्स्िं र्चा िापर करण्याचा विचार करा. तुम्िी एक योग्य प्रकारे
घट्ट बसिारा मास्क पररधान करू शकत नसल्यास, तम्
ु िी 10 पूिग हदिसांसाठी आयसोलेि िोिे पुढे सुरू
ठे िािे.

सातत्याने मास्कचा िापर करिे याचा अथग आिे एक योग्य प्रकारे घट्ट बसिारा आणि उच्च दजागचा मास्क
ककंिा रे न्स्परे िर (सिग भाषांमध्ये उपलब्ध)जेव्िा केव्िा तुम्िी घराच्या आत ककंिा बािे र इतरांच्या सभोिती
असता. तम्
ु िी जेव्िा इतरांच्या मध्ये असताना मास्क पररधान करू शकत नसताना, जसे की झोपताना,

खाताना ककंिा पोिताना, स्ितःला अशा कृती मध्ये र्ंुतिू नये. मास्कला पयागय (एका ड्रेप सि फेस शशल्ड या
सारखे) िे योग्य प्रकारे घट्ट बसिारा आणि उच्च दजागचा मास्क सारखे चांर्ले संरक्षि प्रदान करत नािी.
तम्
ु िी एक योग्य प्रकारे घट्ट बसिारे मास्क पररधान करू शकत नसल्यास, तम्
ु िी 10 हदिसांसाठी
आयसोलेि व्िािे.

आयसोलेशन कधी सोडािे आणि तम
ु चा मास्क कधी काढािा िे ठरिण्यास अन्टिजेन चाचिीचा िापर
करिे

तुम्िाला एका अॅटिीजेन चाचिी मध्ये प्रिेश असल्यास(कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध) तुम्िी इतरांना

बाधधत करण्याची तुमची जोखीम हदिस 6 च्या आधी आयसोलेशनला सोडण्याची योजना करताना चाचिी
घेऊन तुम्िी आिखी कमी करता. कोितीिी ताप कमी करिारी औषधे 24 तासांसाठी न िापरता तुम्िाला
ताप न आल्यास आणि तुमची इतर लक्षिे सुधारली असल्यास तुम्िी चाचिी करिे फक्सत सुरू करािे. बरे
झाल्यानंतर आठिडयांसाठी ककंिा महिटयांसाठी चि ककंिा र्ंध येिे र्मािले असल्यास आयसोलेशन
समाप्त करण्यास विलंब करू नये.
•

तुमची चाचिी पॉणझहिव्ि आल्यास, तुम्िी अद्याप संक्रमिशील आिात. तुम्िी आयसोलेि असिे
आणि मास्क पररधान करिे पुढे सुरु ठे िािे आणि 24-48 तास िाि पािािी आणि पुटिा चाचिी
करािी.

•

तुम्िी जर दोन लार्ोपाठच्या चाचण्या मध्ये जेव्िा प्रत्येक चाचिी मधील अंतर िे 24-48 तास

असल्यानंतर ननर्ेहिव्ि आल्यास, तुम्िी आयसोलेशन समाप्त करू शकता आणि हदिस 10 पूिी
मास्क पररधान करिे थांबिू शकता.
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10 हदिसांच्या िारं िार केलेल्या चाचण्यािर तुमची चाचिी पॉणझहिव्ि येिे सुरू राहिल्यास, तुम्िी मास्क

पररधान करिे पुढे सुरू ठे िािे आणि जे लोक इम्युनोकॉम्प्रमाझ्ड आिे त त्यांना ककंिा र्ंभीर आजारांसाठी

उच्च जोखिीिर आिे त त्यांना तुमच्या दोन लार्ोपाठ अॅन्टिजेन चाचण्यांचा ननकाल ननर्ेहिव्ि येत नािी
तोपयंत िाळािे.

तुम्िी कोविड-19 ने तुम्िी र्ंभीरपिे आजारी असल्यास ककंिा तुमची प्रनतजटय प्रिाली कमकुित
असल्यास:

जे लोक कोविड-19 ने र्ंभीरररतीने आजारी आिे त (यामध्ये जे रुग्िालयामध्ये भरती केलेले आिे त ककंिा
ज्यांना अनतदक्षतेची ककंिा व्िे न्टिलेशन सपोिग ची आिश्यकता आिे अशांचा समािेश आिे ) आणि असे

लोक जे कॉम्प्रमाईज्ड इम्युनो शसस्िम सि आिे त (कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध) त्यांना कमीत कमी 10
हदिस आणि 20 हदिसांपयंत आयसोलेि करािे. त्यांना दे खील व्िायरल िे स्ि सि एक चाचिी करून घेिे
(कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध) ते इतरांच्या सभोिती असू शकतात का िे ठरिण्यासाठी दे खील

आिश्यकता असू शकते. तुमच्या आरोग्यसुश्रुषा प्रदात्याशी तुम्िी इतर लोकांच्या सभोिती असण्यासाठी
केव्िा पुटिा जाऊ शकता त्याची चचाग करा. तुम्िी पात्र िोऊ शकिाऱ्या उपचारांबद्दल आणि औषधांबद्दल
माहितीसाठी िरील उपचारपद्धती विभार् पिा.

तम्
ु िी यापैकी कोित्यािी सामहू िक व्यिस्थेमध्ये रािात ककंिा काम करत असल्यास:
खालील सामूहिक व्यिस्थेमध्ये राििाऱ्या ककंिा काम करिाऱ्या लोकांनी खाली रुपरे णखत करण्यात
आलेल्या आयसोलेशन शशफारशींचे अनुसरि करािे.
•

सुधारिात्मक ककंिा शोधिे सुविधा

•

बेघर ननिारा ककंिा संक्रमि िाऊशसंर्

•

व्यािसानयक मेरीिाईम व्यिस्था (म्ििजेच., व्यािसानयक सीफूड व्िे सेल्स, कार्ो जिाजे, क्रूझ
जिाजे)

•

र्दीची कामाची व्यिस्था न्जथे कामाच्या स्िरूपामुळे जसे की र्ोदामे, फूड पॅकेन्जंर् आणि मीि

प्रकक्रया सुविधा ज्या हठकािी शारररीक अंतर ठे ििे शक्सय नािी अशा र्दीच्या कामाच्या हठकािी
•

तात्पुरते कामर्ार ननिारे

तम
ु ची कोविड-19 साठीची चाचणी पॉझिटिव्ह आली असल्यास आझण तम्
ु हाला लक्षणे असल्यास, तम्
ु िी

सामहू ित व्यिस्थेपासन
ू आयसोलेशन समाप्त करु शकता जर तुमची लक्षिे पहिल्यांदा हदसल्यानंतर 10
टदिस ननघन
ू र्ेलेले असले तर:
•
•

ताप कमी करण्याची औषधे न िापरता तुम्िाला 24 तासांसाठी ताप न आल्यास, आझण
तुमची लक्षिे सुधारली आिे त.
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तुम्ही कोविड-19 साठी पॉझिटिव्ह आहात, मात्र कोणतीही लक्षणे मात्र नाहीत, जर तुम्िाला लक्षिे

विकशसत झाली नािी तर कोविड-19 साठी पॉणझहिव्ि चाचिी आल्यानंतर 10 हदिसानंतर सामूहिक

व्यिस्थेपासन
ू तुम्िी आय़सोलेशन समाप्त करू शकता. चाचिी पॉणझहिव्ि आल्यानंतर तुम्िाला लक्षिे

विकशसत झाल्यास, तुमचे 10 हदिसांचे आयसोलेशन या व्यिस्थेपासून पुटिा सुरू व्िािे. तुम्िाला लक्षिे
असल्यास आयसोलेशनला समाप्त करण्यासाठी िरील शशफारशींचे अनुसरि करािे.

तुम्िाला लक्षिे असल्यास, हदिस 0 िा तुमच्या लक्षिांचा पहिला हदिस आिे . तुमची लक्षिे विकशसत

झाल्यापासून नंतरचा पहिला पूिग हदिस िा हदिस 1 आिे . तुम्िाला कोितीिी लक्षिे नसल्यास, हदिस 0 िा
तुमची जेव्िा चाचिी िोते तो असतो. हदिस 1 िा तुमच्या पॉणझहिव्ि चाचिी साठी नमुना र्ोळा करण्यात
आला िोता त्यानंतरचा पहिला पूिग हदिस.

तुम्िी काम करत आिात मात्र सामूहिक व्यिस्थेमध्ये राित नसल्यास, पूिग 10 हदिसांसाठी कामाच्या
हठकािी जािा आणि िरील लिान केलेल्या िोम आयसोलेशनचे पालन करा.

र्ंभीर कमगचारी कमतरतेच्या कालािधी दरम्यान, सध
ु ारिा सुविधा, ओळखिे सुविधा, बेघर ननिारे ,

संक्रमिशील िाऊशसंर्, आणि कक्रहिकल इटरास्रक्सचर िकग प्लेसेस िे कायगिािीच्या सातत्याची खात्री
करण्यासाठी कमगचाऱ्यांसाठी आयसोलेशन कालािधी कमी करण्याचा विचार करू शकतात. या
व्यिस्थेतील आयसोलेशन लिान करण्याचा ननिगय िा स्थाननक आरोग्य अधधकाररतेसि सल्लामसलत
करून घेण्यात यािा.

मािी लक्षणे पुन्हा परत आल्यास मी काय करािे?
तम्
ु िी तम
ु चे आयसोलेशन समाप्त केल्यानंतर, तम
ु ची कोविड-19 ची लक्षिे पट
ु िा उद्भिल्यास ककंिा अधधक
बबघडल्यास, हदिस 0 ला तुमचे आयसोलेशन पट
ु िा सरू
ु करा आणि ककती दीघगकाळ मला स्ितःला
आयसोलेि असण्याची आणि मास्क पररधान करण्याची र्रज आिे ? चे अनस
ु रि करा. तम
ु च्या

लक्षिांबद्दल ककंिा आयसोलेशन समाप्त केव्िा करािे याबद्दल तुम्िाला प्रश्न असल्य़ास आरोग्यसुश्रुषा
प्रदात्याबरोबर बोला.

मी सांभाव्यपणे सांक्रमणशील आझण इतराांना एक्स्पोजजांग केव्हा आहे ?
कोविड-19 असलेली लोक इतर लोकांना त्यांना लक्षिे विकशसत िोिे सुरू िोण्यापूिी दोन हदिसाआधी

पासूनच (ककंिा जर त्यांना लक्षिे नसल्यास त्याच्या पॉणझहिव्ि िे स्ि येण्याच्या 2 हदिस अर्ोदर) ते त्यांना
लक्षिे विकशसत झाल्यानंतर 10 हदिसापयंत (ककंिा जर त्यांना लक्षिे नसल्यास त्यांच्या पॉणझहिव्ि

चाचिीच्या नंतर 10 हदिस) ते व्िायरस पसरिू शकतात. कमीत कमी 5 हदिसांच्या आयसोलेशन नंतर

अधधक बरे बाित असलेल्या, एका कोविड-19 चाचिी साठी पॉणझहिव्ि आलेल्या व्यक्सतीच्या दोन क्रमार्त
कोविड-19 चाचण्या 24-48 तासांच्या अंतराने ननर्ेहिव्ि आल्यास, त्यांना यापुढे संक्रमिशील असे र्हृ ित
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धरले जािार नािी. एखाद्या व्यक्सतीचा आयसोलेशन कालािधी िा 10 हदिसांपेक्षा जास्त (म्ििजेच कारि
ते र्ंभीरपिे आजारी ककंिा इम्युनोकॉम्प्रमाइड आिे त)आिे , ते त्यांच्या आयसोलेशन कालािधीच्या
समाप्तीपयंत संक्रमिशील आिे त.

तुम्ही एक्स्पोज िाला असू शकाल असे लोकाांना सूचचत करा
तम
ु च्या जिळच्या संपकांना सांर्ा ते कोविड-19 असलेल्याच्या सान्टनध्यात संभाव्यपिे एक्सस्पोज झाले
आिे त आणि त्यांना तम्
ु िी जर कोविड-19 असलेल्या कोिाच्या सान्टनध्यात संभाव्यपिे एक्सस्पोज
झाल्यास काय करािे ते पाठिा (कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध). एक जिळचा संपकग असण्याचा

सिगसामाटय अथग आिे की तुम्िी कोविड-19 असलेल्या कोिाच्या तरी 6 फूिाच्या आत तुम्िी 15 एकबत्रत
शमननिांसाठी ककंिा 24-तासांच्या कालिधीमध्ये अधधक िेळ आिात. तरीदे खील, जर तुम्िी संभाव्य

एक्सस्पोझरचा धोका िाढण्याच्या पररन्स्थतीमध्ये असल्यास, जसे की मयागदीत जार्ा, ननकृष्ि व्िे न्टिलेशन
असलेल्या जार्ा ककंिा ओरडिे ककंिा र्ािे म्िििे या सारख्या कक्रया लोक करत आिात अशी हठकािी,

जरी तुम्िी त्यांच्यापासून 6 फूिापेक्षा जास्त अंतरािर असला तरी दे खील तुम्िी एक्सस्पोज िोऊ शकण्याची
शक्सयता आिे . तुम्िी जेव्िा संभाव्यपिे संक्रमिशील असताना कामािर असल्यास. तुमच्या मालकांना

सूधचत करा म्ििजे ते सि-कमीना सूधचत करू शकतील. मालकांनी कोविड-19 सि असलेल्या व्यक्सतीची
र्ोपनीयता राखत जे कमगचारी कामाच्या हठकािी कोविड-19 एक्सस्पोज झाले आिे त त्यांना सूधचत
करण्याची आिश्यकता आिे .

ं िन नोहिफाय) (कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध) आणि COVID-19
तम्
ु िी जर WA Notify (िॉशशर्

चाचिीमध्ये पॉणझहिव्ि असाल, तम्
ु िी WA Notify चा िापर इतरांना ते एक्सस्पोज झालेले असू शकतात िे
अनाशमकपिे सधू चत करण्यासाठी करू शकता. िे लोकांना जे संभाव्यपिे एक्सस्पोज झाले आिे त त्यांना
अॅपचा िापर करून स्ितःला आणि त्यांच्या सभोितालच्या लोकांना संरक्षक्षत करण्यास सािधधर्री

बाळर्ण्याची अनुमती शमळे ल. तुम्िी स्ियं-चाचिीमध्ये ककंिा कोविड-19 साठी लॅ ब मध्ये ककंिा प्रदाता

आधाररत चाचिी करिे सेिेमध्ये चाचिी घेण्यात आल्यानंतर तुमची चाचिी पॉणझहिव्ि आल्यास आणि
तुम्िाला DOH कडून पडताळिी कोड प्राप्त न झाल्यास, तुम्िी WA Notify मध्ये एका पडताळिी कोडची
विनंती करू शकता. तुम्िी जेव्िा WA Notify िापरता तेव्िा कोितीिी व्यन्क्सतर्त ककंिा ओळखता

येण्याजोर्ी माहिती र्ोळा केली ककंिा शेअर केली जािार नािी. पडताळिी कोडची विनंती करण्यास:
1. तुमचा मोबाइल डडव्िाइस िापरुन (Android ककंिा iPhone), कोड स्कॅन करा ककंिा एका पडताळिी
कोडची विनंती करा (फक्सत इंग्रजी):
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2. तुमच्या उपकरिाचा फोन क्रमांक: प्रविष्ि करा जो WA Notify आणि तुमच्या पॉणझहिव्ि कोविड19 चाचिी ची तारीख यांचा िापर करे ल.

3. “Continue (पुढे सुरू ठे िा)” ननिडा.
तुम्िी जर WA Notify मध्ये पडताळिी कोडची विनंती करण्यास अक्षम असल्यास, तुम्िी राज्य कोविड-19
िॉिलाइन, 1-800-525-0127, ला कॉल करािा नंतर # दाबािे, आणि िॉिलाइन कमगचारीिर्ागला कळे ल की
तुम्िी एक WA Notify िापरकताग आिात. िॉिलाइन कमगचारीिर्ग तुम्िाला एक पडताळिी शलंक प्रदान

करतील जी तुम्िी इतर WA Notify िापरकत्यांना ते एक्सस्पोझ झाले असल्याचा इशारा दे ण्यासाठी िापरू
शकता.

“कोविड-19 च्या स्ियं-चाचिीमध्ये तम्
ु िी पॉणझहिव्ि आल्यास इतरांना कसे अधधसधू चत करािे” यासाठी
WANotify.org विभार्ाला भेि द्या (कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध).. तम्
ु िाला जर WA Notify बद्दल
अधधक जािून घेिे, यामध्ये तम
ु च्या फोनमध्ये त्याला जोडण्याच्या समािेशासि, आिडत
असल्यास, WANotify.org ला भेि द्या

सािवजननक आरोग्य मुलाखतीमध्ये सहभागी होणे
तुम्िी जर कोविड-19 साठी च्या चाचिी मध्ये पॉणझहिव्ि आले असल्यास सािगजननक आरोग्याकडून
कोिीतरी, नेिमी फोनद्िारे , तुमच्याशी संपकग साधू शकतात. पुढे काय करािे आणि काय सिाय्यता

उपलब्ध आिे िे समजािून घेण्यास मुलाखतकताग तुम्िाला मदत करे ल. मुलाखतकताग एक्सस्पोजर बद्दल

सूधचत करण्यासािी अशलकडेच तुमचा ज्यांच्याशी जिळचा संपकग आला अशा लोकांची नािे आणि संपकग
माहिती याबद्दल तुम्िाला विचारे ल. जे एक्सस्पोज झालेले असू शकतात त्यांना ते सूधचत करू शकतील

यासाठी ते िी माहिती विचारतील. मुलाखतकताग तुमच्या जिळच्या संपकांना तुमचे नाि शेअर करिार
नािी.

एक स्ियां-चाचणी िापरून तुमची िे स्ि पॉझिटिव्ह आली असल्यास
कृपया अधधक माहितीसाठी अंतररम SARS-CoV-2 स्ियं-चाचिी करिे मार्गदशगन (फक्सत इंग्रजी) पिा.
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आयसोलेशन आझण क्िारन्िाईन यामध्ये काय फरक आहे ?
•

आयसोलेशन म्ििजे तम्
ु िाला कोविड-19 ची लक्षिे असल्यास तम्
ु िी काय करा, चाचिीच्या

ननकालासाठी िाि पािता, ककंिा कोविड-19 चाचिी साठी पॉणझहिव्ि ठरिला जाता. आयसोलेशन
म्ििजे तम्
ु िी आजाराचा प्रसार िाळण्यासाठी, शशफारस केलेल्या कालािधी साठी (फक्सत इंग्रजी)
घरी रािता आणि इतरांपासन
ू (कौिुंबबक सदस्यांच्या समािेशासि)दरू रािता.
•

क्िारन्िाईन चा अथग आिे की तम्
ु िी कोविड-19 ला एक्सस्फोझ झाल्यानंतर बाधधत आिात आणि

संसर्गजटय आिात त्यानंत घरी राित आिात आणि इतरांपासन
ू दरू राित आिात. जर नंतर तम
ु ची
कोविड-19 साठीची चाचिी पॉणझहिव्ि आली ककंिा कोविड-19 ची लक्षिे विकशसत झाल्यास
क्सिारटिाईन िे आयसोलेशन िोते.

मानससक आझण ितवणात्मक आरोग्य सांसाधने
कृपया DOH मानशसक आणि ितगिात्मक आरोग्य संसाधने आणि शशफारसी (फक्सत इंग्रजी) िेबपष्ृ ठाला भेि
द्या.

अचधक कोविड-19 माटहती आझण सांसाधने
अप-िू-डेि रिा ितगमान िॉशशग्ं िन मधील कोविड-19 पररन्स्थतीिर (फक्सत इंग्रजी), र्व्िनगर Inslee चा

जािीरनामा (कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध), लक्षिे (कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध), तो कसा पसरतो
(कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध), लोकांनी कसे आणि केव्िा चाचिी करून घ्यािी (कािी अनतररक्सत भाषा
उपलब्ध), आणि लस कोठे शमळे ल (कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध). आम्िाला िारं िार विचारले जािारे
प्रश्न बघा (फक्सत इंग्रजी) अधधक माहितीसाठी.
एखाद्या व्यक्सतीला त्यांची जात / िंश ककंिा राष्रीयत्ि त्यांना कोविड-19 चा जास्त धोका उद्भित नािी.
तथावप, आकडेिारीिरून असे हदसून येत आिे की कोविड-19 मुळे रं र्ाच्या अनुशंघाने समुदायांिर बेहिशेबी

पररिाम िोत आिे . िंशविद्िेष पररिाम झाल्यामुळे आिे , आणि विशेषतः, स्रक्सचरल िंशविद्िेष, ज्यामुळे
स्ित: आणि त्यांच्या समद
ु ाय संरक्षि करण्यासाठी कािी र्िांना कमी संधी शमळते. काशळमा आजार
लढण्यासाठी मदत करिार नािी (केिळ इंग्रजी मजकूर). अफिा आणि चक
ु ीची माहिती पसरिे
थांबिण्यासाठी फक्सत अचूक माहिती शेअर करा.
•

WA स्िे ि Department of Health डडपािग मेंि ऑफ िे ल्थ 2019 नोव्िे ल कोरोनाव्िायरस उद्रे क
(कोविड-19) (कािी अनतररक्सत भाषा उपलब्ध)

•
•

WA राज्य कोरोनाविषािू प्रनतसाद (कोविड-19) (कािी अटय भाषांमध्ये अनुिाहदत)
आपला स्थाननक आरोग्य विभार् ककंिा न्जल्िा शोधा (केिळ इंग्रजी)
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•

CDC कोरोना व्िायरस (कोविड-19) (कािी अटय भाषांमध्ये अनुिाहदत)

अचधक प्रश्न आहे त? आमच्या कोविड-19 माहिती िॉिलाईनिर कॉल करा 1-800-525-0127. िॉिलाइनचे
कामाचे तास:
•

सोमिारी सकाळी 6 सकाळी ते रात्री 10 िाजता.

•

मंर्ळिारी ते रवििारी 6 सकाळी ते रात्री 6 िाजता.

•

राज्यातील सुट्टीचे हदिस (इंग्रजी मजकूर) सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6.

इंिरवप्रिे हिव्ि सेिांकररता # दाबा त्यांच्या उत्तरानंतर तुमची भाषा बोला. आपल्या स्ित: च्या आरोग्य
ककंिा चाचिीच्या ननकालविषयक प्रश्नांसाठी, आरोग्य सेिा प्रदात्यांशी संपकग साधा.

दस
ु याग स्िरूपात िा दस्तऐिज शमळिण्याची विनंती करण्यासाठी, 1-800-525-0127 कॉल. बहिऱ्या ककंिा
कमी ऐकू येिाऱ्यांनी, कृपया येथे कॉल करा 711 (Washington Relay) ककंिा ईमेल
civil.rights@doh.wa.gov.
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