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तुमची को�वड-19 साठ�ची चाचणी पॉ�झ�टव्ह आल्यास काय करावे

12 ए�प्रल, 2023 च्या बदलाचंा साराशं

• काह� �व�शष्ट सामू�हक व्यवस्थमेधील आयसोलेशन बद्दल स्पष्ट�करण केलेल� मा�हती
• आरोग्य सुश्रुषा से�टगं्ज मागर्दशर्नाची अद्ययावत �लकं

प्रस्तावना 

तुम्ह� को�वड-19 साठ� पॉ�झ�टव्ह आल्यास, इतरांना को�वड-19 चा प्रसार होण्यापासून रोखण्यासाठ� तुम्ह� मदत करु शकता. कृपया खाल�ल
मागर्दशर्क तत्त्वांचे उपचार, आयसोलेशन. आ�ण मास्क प�रधान करणे यासंदभार्त अनसुरण करावे. कृपया को�वड-19 साठ�ची चाचणी
पॉ�झ�टव्ह आलेल्या लोकांसाट� कोणत्याह� स्था�नक आरोग्य अ�धका�रता. कायर्स्थळ, व्यावसा�यक, �कंवा शालेय धोरणे यांच ेदेखील अनुसरण
करावे, जे Health of Department State WA  (वॉ�शगंटन स्टेट �डपाटर्म�ट ऑफ हेल्थ) मागर्दशर्न यांच्यापे�ा अ�धक प्र�तबंधात्मक असू शकत.े

• जे लोक आरोग्य सुश्रुषा सु�वधेमध्ये राहत आहेत, काम करत आहेत �कंवा त्याला भेट देत आहात त्यांनी पढु�ल आरोग्य सुश्रुषा
सु�वधेमध्ये को�वड-19 संसगर् प्र�तबंधन मधील मागर्दशर्न तत्त्वाच ेअनुसरण करावे (फक्त इंग्रजी) .

• तुम्ह� गद� असलेल्या, तात्पुरत्या कामगारांची घरे, व्यावसा�यक मॅर�टाईम व्यवस्था, करेक्शन �कंवा �डटेन्श सु�वधा, बेघरांचा
�नवारा. �कंवा संक्रमण �नवास अशा �ठकाणी काम करत असल्यास �कंवा राहत असल्यास, कृपया तुम्ह� यापैक� कोणत्याह�
सामू�हक व्यवस्थमेध्ये राहत असल्यास �कंवा काम करत असल्यास खाल�ल मागर्दशर्न तत्त्वाच ेअनुसरण करावे .

तुम्हाला उपचाराची गरज आहे क� नाह� ते ठरवा

तुमची चाचणी पॉ�झ�टव्ह आल्यास आ�ण तुमच्या वयामुळे �कंवा जुनाट वैद्यक�य िस्थतीमुळे को�वड-19 मुळे अ�तशय आजार� पडण्याची
अ�धक शक्यता असल्यास, तुम्हाला हॉिस्पटलमध्ये भरती करणे �कंवा आजारान ेमतृ्युमखुी पडणे याच्या तुमच्या शक्यता कमी करु शकतील
असे उपचार उपलब्ध आहेत. को�वड-19 वर उपचार करणारे औषधोपचार हे आरोग्यसुश्रुषा प्रदाता यांच्याद्वारे �लहून �दलेले असावेत आ�ण
प्रभावी होण्यासाठ� �नदान झाल्यानतंर शक्य �ततक्या लवकर उपचार सुरू करावेत. तुम्ह� उपचारांसाठ� पात्र आहात का हे ठरवण्यासाठ�,
अगद� तुमची ल�णे आता सौम्य असल� तर� देखील आरोग्यसेवा प्रदात्याशी लगेचच संपकर्  साधावा. तुमच्या आ�ण तुमच्या आरोग्य
प्रदात्यासाठ� �व�शष्ट को�वड-19 उपचारपद्धती (अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध) आ�ण उपचारामध्ये कसा प्रवेश करावा वर�ल अ�धक मा�हतीसाठ�
DOH वेबपेजला भेट द्या.

घर� आयसोलेट होणे 

ज्या लोकांची को�वड-19 साठ�ची चाचणी पॉ�झ�टव्ह आल� आहे �कंवा ज्यांना को�वड-19 ची ल�णे आहे आ�ण चाचणी �नकालांची वाट पाहत
आहेत त्यांनी घर�च इतरापासून दरू राहून आयसोलेट व्हाव ेअपवाद वैद्यक�य सुश्रुषा �मळवणे. ज्या लोकांना को�वड-19 आहे ते इतरांना
संक्र�मत करू शकतात. घर�च आयसोलेट होण्यामुळे इतरांना आजार� पडण्यापासून दरू ठेवण्यास मदत �मळत.े तुमच्या लसीकरणाच्या
िस्थतीचा �वचार न करता तुम्ह� आयसोलेट व्हाव.े जर लसीकरण झालेल्या व्यिक्तला को�वड-19 झाल्यास, ते अद्याप इतरांना संसगर्
संक्र�मत करू शकतात, मात्र को�वड-19 साठ� लसीकरण झाल्याने त्यांना को�वड-19 मुळे हॉिस्पटलमध्ये भरती करणे �कंवा मतृ्युमुखी पडणे
यांची शक्यता अ�तशय कमी असते. इतरांना तुमचे शॉ�पगं करण्यास सांगा �कंवा �कराणा माल �वतरण सेवचेा वापर करा. तुम्ह� घर�
आयसोलेट असताना तुमच्या अन्नपदाथर् �कंवा अन्य सहाय्याची आवश्यकता असल्यास, Care Connect Washington (केअर कनेक्ट

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
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वॉ�शगं्टन) (अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध) उपलब्ध आहे. को�वड-19 मा�हती हॉटलाइनला 1-800-525-0127 येथ ेकॉल करा, नंतर #दाबा, �कंवा 
तुमच्या Care Connect (अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध) हब पय�त पोहचा. भाषा सहाय्य उपलब्ध आहे. प्रवास करू नका, कामावर, शाळेत, बाल 

संगोपन, �कंवा सावर्ज�नक �ेत्र या �ठकामी जाऊ नका, सावर्ज�नक प्रवास व्यवस्थेचा, राईडशेअ�रगं, �कंवा टॅक्सी यांचा वापर करू नका. घर� 
आयसोलेट होणे: 

• घर� इतरांपासून शक्य आहे �ततके स्वतंत्र रहा, यामध्ये कौटंु�बक सदस्यांचा आ�ण पाळीव प्राण्यांचा समावेश आहे, �व�शष्ट 

रूममध्ये इतर लोकांपासून दरू आ�ण शक्य असल्यास, स्वतंत्र बाथरूमचा वापर करून दरू रहा.  and Control Disease for Centers

Prevention (CDC, रोग �नयंत्रण आ�ण प्र�तबंधन यासाठ� क� द्र) कड ेको�वड-19 आ�ण प्राणी याबद्दल अ�धक मा�हती आहे 

(अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध).  

• एक उच्च दजार्चा मास्क �कंवा रेिस्परेटर प�रधान करा (अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध) तुम्ह� जर घरात इतरांच्या सभोवती आ�ण 

सावर्ज�नक �ठकाणी असल्यास . 

• शक्य असल्यास, घर� व्हेिन्टलेशन सुधारण्यासाठ� पाऊले उचला (अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध) . 

• व्यिक्तगत घरगुती वस्तू जसे क� कप, टॉवेल, आ�ण भांडी यासारख्या वस्तूंना शेअर करू नका. 
• तुमच्या ल�णांवर ल� ठेवा. तुम्हाला आपातकाल�न वा�नर्ग �चन्हे असल्यास (अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध) (श्वासोच्छश्वास 

करण्यास अडचण यासारख्या), तत्काळ आपातकाल�न वैद्यक�य सुश्रुषा �मळवा.  
• तुमची रू�टन वैद्यक�य भेट असल्यास (आपातकाल�न सुश्रुषेप�ेा वेगळी), तुम्ह� जाण्यापूव� कॉल करावा आ�ण तुमच्या आरोग्य 

प्रदात्याला कॉल करा आ�ण तुम्हाला को�वड-19 आहे �कवा को�वड-19 साठ� तुमचे मूल्यमापन केले जात आहे हे सांगा.  

मला स्वतःला �कती काळासाठ� आयसोलेट करण्याची आ�ण मास्क प�रधान करण्याची गरज आहे? 

तुम्ह� को�वड-19 साठ�च्या चाचणीमध्ये पॉ�झ�टव्ह आल्यास, इतरांना को�वड-19 चा प्रसार होणे टाळण्यासाठ�, कमीत कमी 5 �दवसांसाठ� घर� 
रहा आ�ण तुमच्या घरामध्ये इतरांपासून आयसोलेट करा. 

आयसोलेशन समाप्त करणे  

तुम्ह� �कती द�घर्काळ आयसोलेट रहाव ेहे असंख्य घटकांवर अवलंबून असत:े 

• योग्य प्रकारे फ�ट बसणारा मास्क तुम्ह� प�रधान करू शकता क� नाह� , 
• आयसोलेशनच्या 5 �दवसांनंतर 6-10  �दवसांच्या दरम्यान को�वड-19 साठ� तुमची चाचणी पॉ�झ�टव्ह राहणे पुढे सुरू राहत ेका 

नाह�, 
• तुम्ह� को�वड-19 ने तुम्ह� गंभीरपणे आजार� राहता का �कंवा तुमची प्र�तजन्य प्रणाल� कमकुवत झाल� आहे का, आ�ण  

• �व�शष्ट सामू�हक व्यवस्थमेध्ये राहात �कंवा काम करत आहात काय.  

तुम्ह� को�वड-19 चाचणी साठ� पॉ�झ�टव्ह आला असल्यास आ�ण ल�णे असल्यास (अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध) : 

तुमची ल�णे प्रथम �दसून आल्यानतंर कमीत कमी 5 �दवसांसाठ� आयसोलेट रहा. तुम्ह� 5 पूणर् �दवसांनंतर आयसोलेशनला सोडू शकता जर : 

• तुम्ह� तुमचे आयसोलेशन सुरु केल्यानंतर 5 �दवसांनी तुमची ल�णे सुधारत असल्यास, आ�ण 

• ताप कमी करण्याची औषधे न वापरता तुम्हाला 24 तासांसाठ� ताप न आल्यास 

तुम्ह� को�वड-19 चाचणी साठ� पॉ�झ�टव्ह आला असल्यास मात्र तुम्हाला कोणतीह� ल�णे नसल्यास (अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध): तुमची 
को�वड-19 साठ�ची चाचणी पॉ�झ�टव्ह आल्यानंतर कमीत कमी 5 �दवसांसाठ� आयसोलेट रहा. तुम्हाला कोणतीह� ल�णे �वक�सत न 

झाल्यास 5 पूणर् �दवसानंतर तुम्ह� आयसोलेशनला सोडू शकता.  

चाचणी पॉ�झ�टव्ह आल्यानंतर तुम्हाला ल�णे �वक�सत झाल्यास, तमुचे 5 �दवसांचे आयसोलेशन पुन्हा सुरू व्हाव.े तुम्हाला ल�णे 

असल्यास आयसोलेशनला समाप्त करण्यासाठ� वर�ल �शफारशींच ेअनुसरण करावे.  

तुम्ह� आयसोलेशन कधी समाप्त करता याचा �वचार न करता. तुम्हाला ल�णे �वक�सत झाल्यानंतर (�कंवा तुम्हाला कधीह� ल�णे �वक�सत 

न झाल्यास, पॉ�झ�टव्ह चाचणी आल्यानंतर) 10 �दवसांसाठ� खाल�ल पाऊले उचला: 

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/2022-10/820131-COVID19MaskGuidance-Marathi.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
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• तुमच्या 5 �दवसांच्या आयसोलेशन कालावधीच्या समाप्तीनंतर कमीत कमी 5 अ�त�रक्त �दवसांसाठ� (�दवस 6 ते 10 �दवसांपय�त) 

घर� इतरांच्या भोवती असताना आ�ण सावर्ज�नक �ठकाणी असताना योग्य प्रकारे घट्ट बसणारे �कंवा उच्च दजार्चे मास्क �कंवा 
रेिस्परेटर प�रधान करा . 

• जे लोक इम्युनोकॉम्प्रोमाइज्ड �कंवा गंभीर आजारासाठ� उच्च जोखमीमध्ये आहेत (अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध), आ�ण 

आरोग्यसुश्रुषा सु�वधेमध्ये (न�स�ग होम च्या समावेशासह) आ�ण इतर उच्च जोखमी व्यवस्था याकड ेजाऊ नका. 
• तुम्ह� ज्या �ठकाणी मास्क प�रधान करू शकत नाह�, जसे रेस्टॉरंट आ�ण काह� जीम, या सारख्या �ठकाणी जाऊ नका, आ�ण घर� 

आ�ण कामाच्या �ठकाणी इतरांच्या भोवती खाणे टाळा. 
• ल�णे पुन्हा जाणवल्यास �कंवा अ�धक �बघडल्यास, तुम्ह� �दवस 0 ला तुम्ह� तुमच ेआयसोलेशन पुन्हा सरुू करावे. 
• प्रवासावर�ल मा�हतीसाठ� प्रवास | CDC पहा. 

तुमचा आयसोलेशन कालावधी कसा मोजावा : 

तुम्हाला ल�णे असल्यास, �दवस 0 हा तुमच्या ल�णांचा प�हला �दवस आहे. तुमची ल�णे �वक�सत झाल्यापासून नतंरचा प�हला पूणर् �दवस 

हा �दवस 1 आहे. 

तुम्हाला कोणतीह� ल�णे नसल्यास, �दवस 0 हा तुमची जेव्हा चाचणी होत ेतो असतो. �दवस 1 हा तुमच्या पॉ�झ�टव्ह चाचणी साठ� नमनुा 
गोळा करण्यात आला होता त्यानतंरचा प�हला पूणर् �दवस . 

सहाय्यायसाठ� DOH आयसोलेशन आ�ण क्वारन्टाईन कॅल्क्युलेटर (अ�त�रक्त भाषांमध्ये उपलब्ध) टूल पहा. 

 

 

तुमचा मास्क काढणे 

तुम्ह� आयसोलेशनच्या 5 �दवसानतंर सांस�गर्क राहू शकता. तुमच्या 5 �दवसांच्या आयसोलेशन कालावधीच्या समाप्तीनंतर कमीत कमी 5 

अ�त�रक्त �दवसांसाठ� (�दवस 6 पासून ते �दवस 10 पय�त) घर� इतरांच्या भोवती असताना आ�ण सावर्ज�नक �ठकाणी असताना एक योग्य 

प्रकारे घट्ट बसणारा �कंवा उच्च दजार्चा मास्क �कंवा रेिस्परेटर (अ�त�रक्त भाषांमध्ये उपलब्ध) प�रधान करा. वैकिल्पक�रत्या, तुमचा मास्क 

केव्हा काढावा हे ठरवण्यासाठ� अिन्टजेन टेिस्टंगचा वापर करण्याचा �वचार करा. तुम्ह� एक योग्य प्रकारे घट्ट बसणारा मास्क प�रधान करू 

शकत नसल्यास, तुम्ह� 10 पूणर् �दवसांसाठ� आयसोलेट होणे पुढे सुरू ठेवावे.  

सातत्यान ेमास्कचा वापर करणे याचा अथर् आहे एक योग्य प्रकारे घट्ट बसणारा आ�ण उच्च दजार्चा मास्क �कंवा रेिस्परेटर (अ�त�रक्त 
भाषांमध्ये उपलब्ध) जेव्हा केव्हा तमु्ह� घराच्या आत �कंवा बाहेर इतरांच्या सभोवती असता. तुम्ह� जेव्हा इतरांच्या मध्ये असताना मास्क 

प�रधान करू शकत नसताना, जसे क� झोपताना, खाताना �कंवा पोहताना, स्वतःला अशा कृती मध्ये गुंतवू नये. मास्कला पयार्य (एका ड्रपे सह 

फेस �शल्ड या सारखे) हे योग्य प्रकारे घट्ट बसणारा आ�ण उच्च दजार्चा मास्क सारखे चांगले संर�ण प्रदान करत नाह�. तुम्ह� एक योग्य प्रकारे 

घट्ट बसणारे मास्क प�रधान करू शकत नसल्यास, तमु्ह� 10 �दवसांसाठ� आयसोलेट व्हावे.  

आयसोलेशन कधी सोडाव ेआ�ण तमुचा मास्क कधी काढावा हे ठरवण्यास अिन्टजेन चाचणीचा वापर करणे 

तुम्हाला एका अॅन्ट�जेन चाचणी मध्ये प्रवेश असल्यास (अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध) तुम्ह� इतरांना बा�धत करण्याची तुमची जोखीम 
�दवस 6 च्या आधी आयसोलेशनला सोडण्याची योजना करताना चाचणी घेऊन तुम्ह� आणखी कमी करता. कोणतीह� ताप कमी 
करणार� औषधे 24 तासांसाठ� न वापरता तुम्हाला ताप न आल्यास आ�ण तुमची इतर ल�णे सुधारल� असल्यास तुम्ह� चाचणी 
करणे फक्त सुरू कराव.े बरे झाल्यानंतर आठवड्यांसाठ� �कंवा म�हन्यांसाठ� चव �कंवा गंध येणे गमावले असल्यास आयसोलेशन 
समाप्त करण्यास �वलंब करू नये.  

• तुमची चाचणी पॉ�झ�टव्ह आल्यास, तुम्ह� अद्याप संक्रमणशील आहात. तुम्ह� आयसोलेट असणे आ�ण मास्क प�रधान 
करणे पुढे सुरु ठेवावे आ�ण 24-48 तास वाट पाहावी आ�ण पुन्हा चाचणी करावी.  

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/2022-10/820131-COVID19MaskGuidance-Marathi.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-10/820131-COVID19MaskGuidance-Marathi.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-10/820131-COVID19MaskGuidance-Marathi.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
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• तुम्ह� जर दोन लागोपाठच्या (एका मागोमाग एक) चाचण्या मध्ये जेव्हा प्रत्येक चाचणी मधील अंतर हे 24-48 तास 
असल्यानंतर �नगे�टव्ह आल्यास, तुम्ह� आयसोलेशन समाप्त करू शकता आ�ण �दवस 10 पूव� मास्क प�रधान करणे 
थांबवू शकता.  

10 �दवसांच्या वारंवार केलेल्या चाचण्यावर तुमची चाचणी पॉ�झ�टव्ह येणे सुरू रा�हल्यास, तुम्ह� मास्क प�रधान करणे पुढे सुरू 
ठेवावे आ�ण जे लोक इम्युनोकॉम्प्रमाझ्ड आहेत त्यांना �कंवा गंभीर आजारांसाठ� उच्च जोखणीवर आहेत त्यांना तमुच्या दोन 
लागोपाठ अॅिन्टजेन चाचण्यांचा �नकाल �नगे�टव्ह येत नाह� तोपय�त टाळावे. 

तुम्ह� को�वड-19 ने तुम्ह� गंभीरपणे आजार� असल्यास �कंवा तुमची प्र�तजन्य प्रणाल� कमकुवत असल्यास : 

जे लोक को�वड-19 ने गंभीर�रतीन ेआजार� आहेत (यामध्ये जे रुग्णालयामध्ये भरती केलेले आहेत �कंवा ज्यांना अ�तद�तचेी �कंवा 
व्हेिन्टलेशन सपोटर् ची आवश्यकता आहे अशांचा समावेश आहे) आ�ण असे लोक जे कॉम्प्रमाईज्ड इम्युनो �सस्टम सह आहेत (अ�त�रक्त भाषा 
उपलब्ध) त्यांना कमीत कमी 10 �दवस आ�ण 20 �दवसांपय�त आयसोलेट करावे. त्यांना देखील व्हायरल टेस्ट सह एक चाचणी करून घेणे 

(अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध) ते इतरांच्या सभोवती अस ूशकतात का हे ठरवण्यासाठ� देखील आवश्यकता असू शकत.े तुमच्या आरोग्यसुश्रुषा 
प्रदात्याशी तुम्ह� इतर लोकांच्या सभोवती असण्यासाठ� केव्हा पुन्हा जाऊ शकता त्याची चचार् करा. तुम्ह� पात्र होऊ शकणार्या उपचारांबद्दल 

आ�ण औषधांबद्दल मा�हतीसाठ� वर�ल उपचारपद्धती �वभाग पहा.  

तुम्ह� यापैक� कोणत्याह� सामू�हक व्यवस्थेमध्ये राहात �कंवा काम करत असल्यास : 

खाल�ल साम�ूहक व्यवस्थमेध्ये राहणार्या �कंवा काम करणार्या लोकांनी खाल� रुपरे�खत करण्यात आलेल्या आयसोलेशन �शफारशींच े

अनुसरण कराव.े आपण जर या सामू�हक व्यवस्थपेैक� एकामध्ये काम करत असल्यास मात्र �तथ ेराहत नसल्यास कायर् 
सु�वधेपासनू �कती काळ दरू रहाव ेयासाठ�च्या या आयसोलेशन मागर्दशर्न तत्वांचे अनुसरण करावे; आपण अन्य कृतींसाठ� वर�ल 
लहान केलेल्या गहृ आयसोलेशन मागर्दशर्क तत्त्वांचे अनुसरण करावे. 

• सुधारणात्मक �कंवा शोधणे सु�वधा 
• बेघर �नवारा �कंवा संक्रमण हाऊ�सगं 

• व्यावसा�यक मेर�टाईम व्यवस्था (म्हणजेच., व्यावसा�यक सीफूड व्हेसेल्स, काग� जहाजे, कू्रझ जहाजे) 

• गद�ची कामाची व्यवस्था िजथे कामाच्या स्वरूपामळेु जसे क� गोदामे, फूड पॅकेिजंग आ�ण मीट प्र�क्रया सु�वधा ज्या �ठकाणी 
शा�रर�क अंतर ठेवणे शक्य नाह� अशा गद�च्या कामाच्या �ठकाणी 

• तात्पुरत ेकामगार �नवारे 

तुमची को�वड-19 साठ�ची चाचणी पॉ�झ�टव्ह आल� असल्यास आ�ण तमु्हाला ल�णे असल्यास, तुम्ह� साम�ूहत व्यवस्थपेासनू आयसोलेशन 

समाप्त करु शकता जर तुमची ल�णे प�हल्यांदा �दसल्यानंतर 10 �दवस �नघनू गेलेले असले तर : 

• ताप कमी करण्याची औषधे न वापरता तुम्हाला 24 तासांसाठ� ताप न आल्यास, आ�ण 

• तुमची ल�णे सधुारल� आहेत. 

तुम्ह� को�वड-19 साठ� पॉ�झ�टव्ह आहात, मात्र कोणतीह� ल�णे मात्र नाह�त, जर तुम्हाला ल�णे �वक�सत झाल� नाह� तर को�वड-19 साठ� 
पॉ�झ�टव्ह चाचणी आल्यानंतर 10 �दवसानंतर साम�ूहक व्यवस्थेपासनू तुम्ह� आय़सोलेशन समाप्त करू शकता. चाचणी पॉ�झ�टव्ह 

आल्यानंतर तुम्हाला ल�णे �वक�सत झाल्यास, तुमच े10 �दवसांचे आयसोलेशन या व्यवस्थेपासून पुन्हा सुरू व्हाव.े तुम्हाला ल�णे 

असल्यास आयसोलेशनला समाप्त करण्यासाठ� वर�ल �शफारशींच ेअनुसरण करावे.  

तुम्ह� तुमचा मास्क काढू शकता का ते आ�ण 10 �दवस पूणर् होण्यापूव� आयसोलेशन समाप्त करू शकता क� नाह� ठरवण्यासाठ� 
अॅिऩ्टजेन चाचणीचा वापर करू शकता. 6 व्या �दवसाच्या आधी चाचणी करणे सुरू करू नका आ�ण तुम्हाला ताप कमी 
करण्याच्या औषधांचा वापर न तमु्हाला 24 तासांसाठ� ताप मुक्त असल्यास आ�ण तुमची अन्य ल�णे सधुारल� असल्यास, 

चाचणी सुरू करा. बरे झाल्यानंतर काह� आठवड्यांसाठ� �कंवा म�हन्यांसाठ� चव �कंवा सुगंध न येणे कायम राहू शकते आ�ण 
त्याने आयसोलेशन समाप्तीला �वलंब केला जाऊ नये.  

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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• तुमची चाचणी पॉ�झ�टव्ह आल्यास, शक्यता आहे क� तुम्ह� सांस�गर्क असू शकता. तुम्ह� स्वतःला आयसोलेट राहणे सुरू 
ठेवणे आ�ण मास्क प�रधान करणे आ�ण पुन्हा चाचणी करण्यास 24-48 तासांची वाट पहाणे आवश्यक आहे.  

• तुमच्या लागोपाठच्या (एका मागोमाग एक) चाचण्या ज्या 24-48 तासांच्या अंतरान ेकरण्यात आलेल्या आहेत त्या जर 
�नगे�टव्ह आल्यास, तुम्ह� आयसोलेशन समाप्त करू शकता आ�ण 10 �दवसाच्या आधी मास्क वापरणे थांबवू शकता. 
याचाच अथर् आयसोलेशनला सोडण्याचा आ�ण मास्क प�रधान करणे थांबवण्याचा शक्य लवकरात लवकरचा �दवस हा 
�दवस 7 आहे, जे तेव्हा घडले जर तुमची �दवस 6 आ�ण 7 ची चाचणी �नगे�टव्ह आल�. 

10 �दवसांच्या पनु्हा करण्यात येणार् या चाचण्यामध्ये तुमच ेपॉ�झ�टव्ह येणे सुरू रा�हल्यास, तुम्ह� मास्कला प�रधान करणे सुरू 
ठेवावे आ�ण जोपय�त तुम्हाला तमुच्या दोन लागोपाठच्या अॅिऩ्टजेन चाचण्यांचा प�रणाम �नगे�टव्ह येत नाह�त तोपय�त जे लोक 
इम्युनोक्राम्प्रमाईज्ड असल्यास �कंवा तीव्र आजारांसाठई उच्च जोखमीवर असलेल्या लोकांना टाळावे. 

तुम्हाला ल�णे असल्यास, �दवस 0 हा तुमच्या ल�णांचा प�हला �दवस आहे. तुमची ल�णे �वक�सत झाल्यापासून नतंरचा प�हला पूणर् �दवस 

हा �दवस 1 आहे. तुम्हाला कोणतीह� ल�णे नसल्यास, �दवस 0 हा तुमची जेव्हा चाचणी होत ेतो असतो. �दवस 1 हा तुमच्या पॉ�झ�टव्ह चाचणी 
साठ� नमनुा गोळा करण्यात आला होता त्यानंतरचा प�हला पूणर् �दवस . 

 

गंभीर कमर्चार� कमतरतेच्या कालावधी दरम्यान, सधुारणा सु�वधा, ओळखणे सु�वधा, बेघर �नवारे, संक्रमणशील हाऊ�सगं, आ�ण �क्र�टकल 

इन्फ्रास्ट्रक्चर वकर्  प्लेसेस हे कायर्वाह�च्या सातत्याची खात्री करण्यासाठ� कमर्चार्यांसाठ� आयसोलेशन कालावधी कमी करण्याचा �वचार करू 

शकतात. या व्यवस्थेतील आयसोलेशन लहान करण्याचा �नणर्य हा स्था�नक आरोग्य अ�धका�रतेसह सल्लामसलत करून घेण्यात यावा . 

माझी ल�णे पुन्हा परत आल्यास मी काय करावे? 

तुम्ह� तुमचे आयसोलेशन समाप्त केल्यानंतर, तुमची को�वड-19 ची ल�णे पुन्हा �दसून आल्यास �कंवा अ�धक �बघडल्यास, �दवस 0 ला 
तुमचे आयसोलेशन पुन्हा सुरू करा आ�ण �कती द�घर्काळ मला स्वतःला आयसोलेट असण्याची आ�ण मास्क प�रधान करण्याची गरज आहे? 

चे अनुसरण करा. तुमच्या ल�णांबद्दल �कंवा आयसोलेशन समाप्त केव्हा करावे याबद्दल तुम्हाला प्रश्न असल्य़ास आरोग्यसुश्रुषा 
प्रदात्याबरोबर बोला. 

मी सभंाव्यपणे संक्रमणशील आ�ण इतरांना एक्स्पोिजंग केव्हा आहे? 

को�वड-19 असलेल� लोक इतर लोकांना त्यांना ल�णे �वक�सत होणे सुरू होण्यापूव� दोन �दवसाआधी पासूनच (�कंवा जर त्यांना ल�णे 

नसल्यास त्याच्या पॉ�झ�टव्ह टेस्ट येण्याच्या 2 �दवस अगोदर) ते त्यांना ल�णे �वक�सत झाल्यानंतर 10 �दवसापय�त (�कंवा जर त्यांना 
ल�णे नसल्यास त्यांच्या पॉ�झ�टव्ह चाचणीच्या नंतर 10 �दवस) ते व्हायरस पसरवू शकतात. कमीत कमी 5 �दवसांच्या आयसोलेशन नंतर 

अ�धक बरे बाटत असलेल्या, एका को�वड-19 चाचणी साठ� पॉ�झ�टव्ह आलेल्या व्यक्तीच्या दोन क्रमागत को�वड-19 चाचण्या 24-48  

तासांच्या अंतरान े�नगे�टव्ह आल्यास, त्यांना यापुढे सकं्रमणशील असे ग�ृहत धरले जाणार नाह�. एखाद्या व्यक्तीचा आयसोलेशन कालावधी 
हा 10 �दवसांपे�ा जास्त (म्हणजेच कारण ते गंभीरपणे आजार� �कंवा इम्युनोकॉम्प्रमाइड आहेत) आहे, ते त्यांच्या आयसोलेशन कालावधीच्या 
समाप्तीपय�त संक्रमणशील आहेत.  

तुम्ह� एक्स्पोज झाला असू शकाल असे लोकांना सू�चत करा 

तुमच्या जवळच्या संपका�ना सांगा त ेको�वड-19 असलेल्याच्या सािन्नध्यात संभाव्यपणे एक्स्पोज झाले आहेत आ�ण त्यांना तुम्ह� जर 

को�वड-19 असलेल्या कोणाच्या सािन्नध्यात सभंाव्यपणे एक्स्पोज झाल्यास काय करावे ते पाठवा (अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध). एक जवळचा 
संपकर्  असण्याचा सवर्सामान्य अथर् आहे क� तुम्ह� को�वड-19 असलेल्या कोणाच्या तर� 6 फूटाच्या आत तुम्ह� 15 एक�त्रत �म�नटांसाठ� �कंवा 
24- तासांच्या कालवधीमध्ये अ�धक वेळ आहात. तर�देखील, जर तुम्ह� संभाव्य एक्स्पोझरचा धोका वाढण्याच्या प�रिस्थतीमध्ये असल्यास, 

जसे क� मयार्द�त जागा, �नकृष्ट व्हेिन्टलेशन असलेल्या जागा �कंवा ओरडणे �कंवा गाणे म्हणणे या सारख्या �क्रया लोक करत आहात अशी 
�ठकाणी, जर� तुम्ह� त्यांच्यापासून 6 फूटापे�ा जास्त अंतरावर असला तर� देखील तुम्ह� एक्स्पोज होऊ शकण्याची शक्यता आहे. तुम्ह� जेव्हा 
संभाव्यपणे संक्रमणशील असताना कामावर असल्यास. तुमच्या मालकांना सू�चत करा म्हणजे ते सह-कम�ना सू�चत करू शकतील. 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
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सावर्ज�नक आरोग्य मुलाखतीमध्ये सहभागी होणे 

तुम्ह� जर को�वड-19 साठ� च्या चाचणी मध्ये पॉ�झ�टव्ह आले असल्यास सावर्ज�नक आरोग्याकडून कोणीतर�, नेहमी फोनद्वारे, तुमच्याशी 
संपकर्  साधू शकतात. पुढे काय कराव ेआ�ण काय सहाय्यता उपलब्ध आहे हे समजावून घेण्यास मलुाखतकतार् तुम्हाला मदत करेल. 

मुलाखतकतार् एक्स्पोजर बद्दल सू�चत करण्यासाट� अ�लकडचे तुमचा ज्यांच्याशी जवळचा संपकर्  आला अशा लोकांची नावे आ�ण संपकर्  
मा�हती याबद्दल तमु्हाला �वचारेल. जे एक्स्पोज झालेले असू शकतात त्यांना ते सू�चत करू शकतील यासाठ� ते ह� मा�हती �वचारतील. 

मुलाखतकतार् तुमच्या जवळच्या संपका�ना तुमचे नाव शेअर करणार नाह�.  

एक स्वयं-चाचणी वापरून तुमची टेस्ट पॉ�झ�टव्ह आल� असल्यास 

कृपया अ�धक मा�हतीसाठ� अंत�रम SARS-CoV-2 स्वय-ंचाचणी करणे मागर्दशर्न (फक्त इंग्रजी) पहा. 

आयसोलेशन आ�ण क्वारन्टाईन यामध्ये काय फरक आहे? 

• आयसोलेशन म्हणजे तुम्हाला को�वड-19 ची ल�णे असल्यास तुम्ह� काय करा, चाचणीच्या �नकालासाठ� वाट पाहता, �कंवा 
को�वड-19 चाचणी साठ� पॉ�झ�टव्ह ठरवला जाता. आयसोलेशन म्हणजे तुम्ह� आजाराचा प्रसार टाळण्यासाठ�, �शफारस केलेल्या 
कालावधी साठ� (फक्त इंग्रजी) घर� राहता आ�ण इतरांपासून (कौटंु�बक सदस्यांच्या समावेशासह) दरू राहता.  

• क्वारन्टाईन चा अथर् आहे क� तुम्ह� को�वड-19 ला एक्स्फोझ झाल्यानंतर बा�धत आहात आ�ण संसगर्जन्य आहात त्यानंत घर� 
राहत आहात आ�ण इतरांपासून दरू राहत आहात. जर नंतर तुमची को�वड-19 साठ�ची चाचणी पॉ�झ�टव्ह आल� �कंवा को�वड-19 ची 
ल�णे �वक�सत झाल्यास क्वारन्टाईन हे आयसोलेशन होत े. 

मान�सक आ�ण वतर्णात्मक आरोग्य संसाधने 

कृपया DOH मान�सक आ�ण वतर्णात्मक आरोग्य संसाधने आ�ण �शफारसी (फक्त इंग्रजी) वेबपषृ्ठाला भेट द्या. 

अ�धक को�वड-19 मा�हती आ�ण संसाधने 

अप-टू-डटे रहा वतर्मान वॉ�शगं्टन मधील को�वड-19 प�रिस्थतीवर (फक्त इंग्रजी), ल�णे (अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध), तो कसा पसरतो 
(अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध), लोकांनी कसे आ�ण केव्हा चाचणी करून घ्यावी (अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध), आ�ण लस कोठे �मळेल 

(अ�त�रक्त भाषा उपलब्ध). आम्हाला वारंवार �वचारले जाणारे प्रश्न बघा (फक्त इंग्रजी) अ�धक मा�हतीसाठ� . 

एखाद्या व्यक्तीला त्यांची जात / वंश �कंवा राष्ट्र�यत्व त्यांना को�वड-19 चा जास्त धोका उद्भवत नाह�. तथा�प, आकडवेार�वरून असे �दसनू 

येत आहे क� को�वड-19 मुळे रंगाच्या अनुशंघाने समुदायांवर बे�हशेबी प�रणाम होत आहे. वंश�वद्वेष प�रणाम झाल्यामुळे आहे, आ�ण 

�वशेषतः, स्ट्रक्चरल वंश�वद्वेष, ज्यामुळे स्वत: आ�ण त्यांच्या समुदाय संर�ण करण्यासाठ� काह� गटांना कमी संधी �मळत.े का�ळमा आजार 

लढण्यासाठ� मदत करणार नाह� (केवळ इंग्रजी मजकूर). अफवा आ�ण चुक�ची मा�हती पसरणे थांबवण्यासाठ� फक्त अचूक मा�हती शेअर 

करा . 

• WA स्टेट Department of Health को�वड-19 प्र�तसाद 

• तुमचा स्था�नक आरोग्य ्�वभाग �कंवा िजल्हा शोधा 
• CDC कोरोना व्हायरस (को�वड-19)  

 
अ�धक प्रश्न आहेत? आमच्या को�वड-19 मा�हती हॉटलाईनवर कॉल करा 1-800-525-0127. हॉटलाइनच ेकामाचे तास : 

• सोमवार� सकाळी 6 सकाळी ते रात्री 10 वाजता. 
• मंगळवार� ते र�ववार� 6 सकाळी ते रात्री 6 वाजता.  
• राज्यातील सुट्टीचे �दवस (इंग्रजी मजकूर) सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6.  

इंटर�प्रटे�टव्ह सेवांक�रता #दाबा त्यांच्या उत्तरानंतर तुमची भाषा बोला. आपल्या स्वत: च्या आरोग्य �कंवा चाचणीच्या �नकाल�वषयक 
प्रश्नांसाठ�, आरोग्य सेवा प्रदात्यांशी संपकर्  साधा . 

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
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://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/
https://doh.wa.gov/about-us/washingtons-public-health-system/washington-state-local-health-jurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
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दसुयार् स्वरूपात हा दस्तऐवज �मळवण्याची �वनंती करण्यासाठ�, 1-800-525-0127 कॉल. ब�हर्या �कंवा कमी ऐकू येणार्यांनी, कृपया 
येथे कॉल करा 711 (Washington Relay) �कंवा ईमेल  .civil.rights@doh.wa.gov 
 

https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
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