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താങ്കൾക്ക് ക ാവിഡ്-19 ബാധിച്ച ഒരാളുമായി സമ്പർക്കം 
പുലർത്തിയിരിക്കാൻ സാധയതയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടെയ്യണം 

2022 ഒകകടാബർ 24-ണ്ടല മാറ്റങ്ങളുണ്ടട സംഗ്രഹം 

• ണ്ടപാതുജനങ്ങൾക്കു കവെി നീക്കം ണ്ടെയ്ത  വാറന്ററൻ ശുപാർശ ൾ  

• പുതുക്കിയ ണ്ടടസ്റ്ിംഗ് ശുപാർശ ൾ 

• െില  ൂട്ടായ ണ്ടസറ്റിംരു ളിൽ താമസിക്കുന്നകതാ കജാലി ണ്ടെയ്യുന്നകതാ ആയ ആളു ൾക്കായുള്ള 

പുതുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

• ക ാവിഡ്-19 ബാധിച്ചവരും ഇകപാൾ കരാരബാധിതരുമായ ആളു ൾക്കായി പുതുക്കിയ ശുപാർശ ൾ 

ആമുഖം 

താങ്കൾക്ക് ക ാവിഡ്-19 ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അണ്ടലെങ്കിൽ താങ്കൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതായി 
 രുതുന്നുണ്ടവങ്കിൽ, താങ്കളുണ്ടട വീട്ടിലും സമൂഹത്തിലുമുള്ള മറ്റുള്ളവരികലക്ക് റവറസ് പടരുന്നത് തടയാനുള്ള 

സഹായങ്ങൾ ണ്ടെയ്യാൻ താങ്കൾക്ക്  ഴിയും. ദയവായി താണ്ടഴ ണ്ട ാടുത്തിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ 

പിന്തുടരു . നിർേിഷ്ട ണ്ടസറ്റിംരു ൾക്കായുള്ള  ൂടുതൽ മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾക്ക് ദയവായി ഇവിണ്ടട ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

• ഒരു ആകരാരയ പരിപാലന ക ഗ്രത്തിൽ താമസിക്കു കയാ കജാലി ണ്ടെയ്യു കയാ സരർശിക്കു കയാ 

ണ്ടെയ്യുന്ന ആളു ൾ ആകരാരയ പരിപാലന ണ്ടസറ്റിംരു ളിണ്ടല സാർസ്-ക ാവ്- 2 അണുബാധയുണ്ടട 

ഗ്പതികരാധത്തിനും നിയഗ്ന്തണത്തിനുമുള്ള ഇടക്കാല ശുപാർശ ൾ എന്നതിണ്ടല മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ 

പാലിക്കണം. (ഇംഗ്ലീഷിൽ മാഗ്തം)  

• താങ്കൾ തിരകക്കറിയ ഒരു വർക്ക് റസറ്റ്, ണ്ടതാഴിലാളി ളുണ്ടട താൽക്കാലി  ഭവനം, 

വാണിജയത്തിനുകവെി  ടൽത്തീരത്തുള്ള ഗ് മീ രണം, തടങ്കൽ പാളയം, ഭവനരഹിതരുണ്ടട അണ്ടലെങ്കിൽ 

അഭയാര്ത്ഥി ളുണ്ടട പാർപിടം എന്നിവയിൽ കജാലി ണ്ടെയ്യു കയാ താമസിക്കു കയാ 

ണ്ടെയ്യു യാണ്ടണങ്കിൽ, ദയവായി നിർേിഷ്ട  ൂട്ടായ ണ്ടസറ്റിംരു ളിൽ താമസിക്കു കയാ കജാലി 
ണ്ടെയ്യു കയാ ണ്ടെയ്യുന്ന ആളു ൾക്കായുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നതിന്  ീഴിലുള്ള മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ 

പാലിക്കു .  

പ ർച്ചവയാധിയുണ്ടട നിയഗ്ന്തണവും ഗ്പതികരാധ നടപടി ളും കപാലുള്ള പരിരണന ണ്ടള അടിസ്ഥാനമാക്കി 
ഗ്പാകദശി  ആകരാരയ അധി ൃതർ ഈ ശുപാർശ ളിൽ അയവുവരുത്താകനാ വർദ്ധിപിക്കാകനാ അവരുണ്ടട 

വികവെനാധി ാരം ഉപകയാരികച്ചക്കാം. Revised Code of Washington (RCW, ആർ.സി.ഡബ്ളളയൂ. (റിറവസ്ഡ് ക ാഡ് 
ക ാർ വാഷിംഗ്ടൺ) 70.05.070-ൽ നിർവെിച്ചിരിക്കുന്നതുകപാണ്ടല, (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്) 

പ ർച്ചവയാധിയുണ്ടട വയാപനം നിയഗ്ന്തിക്കുന്നതിനും തടയുന്നതിനും ഗ്പാകദശി  ആകരാരയ അധി ൃതർ 

ആവശയമായ നടപടി ൾ സവീ രികച്ചക്കാം.  

ക ാവിഡ്-19 കപാസിറ്റീവ് ആയ ഒരാളുമായി എനിക്ക് അടുത്ത സമ്പർക്കം ഉൊയി, പകേ എനിക്ക് 
അസുഖമിലെ. ഞാൻ എന്താണ് ണ്ടെകയ്യെത്? 

അവസാനമായി ഉൊയ സമ്പർക്കത്തിന് 3-5 ദിവസത്തിന് കശഷം ക ാവിഡ്-19 പരികശാധന നടത്തു .  

• ണ്ടടസ്റ്ിൽ താങ്കൾ കപാസിറ്റീവ് ആണ്ടണങ്കിൽ, താങ്കൾക്ക് ക ാവിഡ്-19 കപാസിറ്റീവ് ആണ്ടണങ്കിൽ 

എന്തുണ്ടെയ്യണം എന്നതിണ്ടല മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ പാലിക്കു . (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്) 

• ഒരു ആന്റിജൻ ണ്ടടസ്റ്് നടത്തി ണ്ടനരറ്റീവായാൽ ആദയ ണ്ടനരറ്റീവ് ണ്ടടസ്റ്ിന് കശഷം 24-48 മണിക്കൂർ  ഴിഞ്ഞ് 
വീെും ഒരു ആന്റിജൻ ണ്ടടസ്റ്്  ൂടി നടത്തു . രൊമണ്ടത്ത ണ്ടടസ്റ്് ണ്ടനരറ്റീവ് ആണ്ടണങ്കിലും, ക ാവിഡ്-19 

സംബന്ധിച്ച ആശങ്ക ൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ, രൊമണ്ടത്ത ണ്ടനരറ്റീവ് ണ്ടടസ്റ്ിന് കശഷം  ുറഞ്ഞത് 24-48 

മണിക്കൂർ  ഴിഞ്ഞ്, ണ്ടമാത്തം 3 ണ്ടടസ്റ്ു ണ്ടളങ്കിലും താങ്കൾക്ക് ണ്ടെയ്തുകനാക്കാവുന്നതാണ്. മൂന്നാമണ്ടത്ത 

ണ്ടടസ്റ്ിൽ താങ്കൾക്ക് ണ്ടനരറ്റീവ്  ലം ലഭിക്കു യും അതിനുകശഷവും താങ്കൾക്ക് ക ാവിഡ് -19 ഉൊ ുകമാ 

എന്ന് ആശങ്കണ്ടപടു യും ണ്ടെയ്യുന്നുണ്ടവങ്കിൽ, താങ്കൾക്ക് ഒരു ആന്റിജൻ ണ്ടടസ്റ്് വീെും 

നടത്താവുന്നതാണ്. അതിനായി ഒരു ലകബാറട്ടറി കമാളി യുലാർ അധിഷ്ഠിത പരികശാധന നടത്തുന്നത് 

പരിരണിക്കു , അണ്ടലെങ്കിൽ താങ്കളുണ്ടട ആകരാരയ പരിെരണ ദാതാവിണ്ടന വിളിക്കു . 3 തവണ 

ആന്റിജൻ ണ്ടടസ്റ്് ണ്ടെയ്യുന്നതിന് പരയാപ്തമായ സൗ രയങ്ങൾ താങ്കളുണ്ടട പക്കലിണ്ടലെങ്കിൽ, താങ്കളുണ്ടട 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
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സൗ രയങ്ങൾക്കും താങ്കൾക്കും താങ്കളുണ്ടട െുറ്റുമുള്ളവർക്കും ഉള്ള അപ ടസാധയതയുണ്ടട കതാത് 

അനുസരിച്ച്  ുറവ് തവണ ണ്ടടസ്റ്് നടത്തുന്നതും സവീ ാരയമാണ്. 

•  ഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ താങ്കൾ ക ാവിഡ്-19 സമ്പർക്കം പുലർത്തു യും കരാരലേണങ്ങൾ 

ഇലൊതിരിക്കു യും ണ്ടെയ്തിട്ടും ക ാവിഡ്-19 ഉണ്ടെങ്കിൽ, ണ്ടടസ്റ്് ശുപാർശ ണ്ടെയ്യണ്ടപടുന്നിലെ.  ഴിഞ്ഞ 30-

90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ താങ്കൾക്ക് ക ാവിഡ്-19 ഉൊയിരുന്നുണ്ടവങ്കിൽ, ഒരു ആന്റിജൻ ണ്ടടസ്റ്് (പി.സി.ആർ 

ണ്ടടസ്റ്് അലെ) നടത്തു ,  ാരണം പുതിയതും സജീവവുമായ അണുബാധ ഇണ്ടലെങ്കിലും പി.സി.ആർ  ലങ്ങൾ 

സ്ഥിരമായി കപാസിറ്റീവ് ആയി തുടരാം. 

ക ാവിഡ്-19 ബാധിച്ച വയക്തിയുമായി താങ്കൾ അവസാനമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതിന് കശഷമുള്ള 10 

ദിവസകത്തക്ക്, ഇനിപറയുന്ന െുവടു ൾ പാലിക്കു : 

• വീട്ടിലും ണ്ടപാതുസ്ഥലത്തും െുറ്റുമുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കുകമ്പാൾ ഉയർന്ന 

നിലവാരമുള്ള മാസ്ക അണ്ടലെങ്കിൽ ണ്ടറസ്പികററ്റർ (എലൊ ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്) ധരിക്കു . ക ാവിഡ്-

19 ണ്ടനരറ്റീവ് ആണ്ടണങ്കിലും മാസ്ക ധരിക്കുന്നത് തുടരു . 

o താങ്കൾക്ക് മാസ്ക ധരിക്കാൻ  ഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കപാ രുത്.  

o 2 വയസ്സിൽ താണ്ടഴ ഗ്പായകമാ അണ്ടലെങ്കിൽ മാസ്ക ധരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവണ്ടര തടയുന്ന 

റവ ലയകമാ മൂലം മാസ്ക ധരിക്കാൻ  ഴിയുന്നിണ്ടലെങ്കിൽ, (ണ്ടവന്റികലഷൻ) 

(ണ്ടമച്ചണ്ടപടുത്തുന്നതു കപാണ്ടലയുള്ള മറ്റ് ഗ്പതികരാധ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും 

ലഭയമാണ്) കരാരം പ രുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഈ 10 ദിവസങ്ങളിൽ ഉപകയാരിക്കണം.  

• രുരുതരമായ കരാരത്തിന്ണ്ടറ ഉയർന്ന അപ ടസാധയതയുള്ള ആളു ൾക്ക് െുറ്റും ഇരിക്കുന്നത് 

ഒഴിവാക്കു , (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്) ഉയർന്ന അപ ടസാധയതയുള്ള ഇടങ്ങളികലക്ക് 
(ഉദാഹരണത്തിന്, ആകരാരയ പരിപാലന ണ്ടസറ്റിംരു ൾ) കപാ രുത്. 

• ക ാവിഡ്-19- ന്ണ്ടറ ലേണങ്ങൾ ഗ്ശദ്ധിക്കു . (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്) 

• കരാരലേണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കു യാണ്ടണങ്കിൽ, ണ്ടടസ്റ്് നടത്തു  (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും) ഒപം താണ്ടഴ 
പറയുന്ന ക ാവിഡ്-19 കപാസിറ്റീവ് ആയ ഒരാളുമായി എനിക്ക് അടുത്ത സമ്പർക്കം 
ഉൊയിരുന്നു, ഇകപാൾ ഞാൻ കരാരിയാണ് എന്ന ഭാരം പരികശാധിക്കു . ഞാൻ എന്താണ് 
ണ്ടെകയ്യെത്? 

• യാഗ്തണ്ടയക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക്  ാണു  യാഗ്ത | Centre for Disease Control and Prevention (CDC, 

സി.ഡി.സി. ണ്ടസന്റർ ക ാർ ഡിസീസ്  ൺകഗ്ടാൾ ആന്റ് ഗ്പിവൻഷൻ) (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും 
ലഭയമാണ്. 

• താങ്കൾ ഒരു ണ്ടസൽഫ് ണ്ടടസ്റ്് ആണ് നടത്തുന്നണ്ടതങ്കിൽ മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾക്കായി ഇടക്കാല സാർസ്-ക ാവ്-

2 ണ്ടസൽഫ്-ണ്ടടസ്റ്ിംഗ് റരഡൻസ് (wa.gov) (ഇംഗ്ലീഷിൽ മാഗ്തം)  ാണു . 

വീടു ൾക്കുള്ളിണ്ടല സമ്പർക്കങ്ങൾ പലകപാഴും ക ാവിഡ്-19 കപാസിറ്റീവ് ആയ വയക്തി ളുമായി ദീർഘവും 

ആവർത്തിച്ചുള്ളതുമായ സമ്പർക്കത്തിന്  ാരണമാ ുന്നു. താങ്കൾ വീട്ടിൽ ക ാവിഡ് -19 മായി തുടർച്ചയായി 
സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ടവങ്കിൽ, ക ാവിഡ് -19 ന്ണ്ടറ ലേണങ്ങൾ നിരീേിക്കു . താങ്കളുണ്ടട സമ്പർക്കത്തിന്ണ്ടറ 

തുടക്കം മുതൽ അവരുണ്ടട പ ർച്ചവയാധിയുണ്ടട  ാലയളവിൽ ക ാവിഡ് -19 ബാധിച്ച വയക്തിയുമായി 
അവസാനമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതിന് കശഷം 10 ദിവസം വണ്ടര വീട്ടിലും ണ്ടപാതുസ്ഥലത്തും ഉയർന്ന 

നിലവാരമുള്ള മാസ്ക ാ ണ്ടറസ്പികററ്റകറാ ധരിക്കു . ക ാവിഡ്-19 ബാധിച്ച വയക്തിയുമായി അവസാനമായി 
സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതിന് കശഷം 3-5 ദിവസം വണ്ടര താങ്കളുണ്ടട ആദയ സമ്പർക്കത്തിന് കശഷമുള്ള ഓകരാ 3-5 

ദിവസത്തിലും ണ്ടടസ്റ്് ണ്ടെയ്യു . 

നിർേിഷ്ട  ൂട്ടായ ണ്ടസറ്റിംരു ളിൽ താമസിക്കു കയാ കജാലി ണ്ടെയ്യു കയാ ണ്ടെയ്യുന്ന 

ആളു ൾക്കായുള്ള വിവരങ്ങൾ: 

 ൂട്ടായ ആകരാകരയതര ണ്ടസറ്റിംരു ളിൽ  വാറന്ററൻ ഇനികമൽ ഒരു മാന  ശുപാർശയലെ. എന്നിരുന്നാലും, െില 

ഗ്പകതയ  സാഹെരയങ്ങളിൽ ഇനിപറയുന്ന  ൂട്ടായ ആകരാകരയതര ണ്ടസറ്റിംരു ളിൽ  വാറന്ററൻ 

പരിരണിക്കാവുന്നതാണ്: 

• തിരുത്തൽ ക ഗ്രങ്ങളും തടങ്കൽ സൗ രയങ്ങളും 

• ഭവനരഹിതരുണ്ടടയും അഭയാർത്ഥി ളുണ്ടടയും പാർപിടങ്ങൾ 

• കജാലിയുണ്ടട സവഭാവം  ാരണം ശാരീരി  അ ലം പാലിക്കാൻ സാധയമലൊത്ത തിരകക്കറിയ വർക്ക് 
റസറ്റു ൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ണ്ടവയർഹൗസു ൾ,  ാകടറി ൾ,  ുഡ് പാകക്കജിംഗ്, ഇറച്ചി 
സംസ് രണ സൗ രയങ്ങൾ, ണ്ടതാഴിലുടമ നൽ ുന്ന രതാരത സൗ രയം)  

• ണ്ടതാഴിലാളി ളുണ്ടട താൽക്കാലി  ഭവനങ്ങൾ 

• വാണിജയാവശയങ്ങൾക്കായി സമുഗ്ദവുമായി ബന്ധണ്ടപട്ട ണ്ടസറ്റിംരു ൾ (ഇംഗ്ലീഷിൽ മാഗ്തം) 

(ഉദാഹരണത്തിന്, വാണിജയ സമുഗ്ദവിഭവ  പലു ൾ, െരക്ക്  പലു ൾ, യാഗ്താ  പലു ൾ)  

  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-10/820131-COVID19MaskGuidance-Malayalam.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-10/820131-COVID19MaskGuidance-Malayalam.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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 വാറന്ററൻ പരിരണിക്കാവുന്ന സാഹെരയങ്ങളിൽ ഇനിപറയുന്നവ ഉൾണ്ടപടുന്നു: 

• കരാരവയാപന നിയഗ്ന്തണം, ഗ്പകതയ ിച്ച് വയാപനം ലഘൂ രിക്കാനുള്ള മറ്റ് നടപടി ൾ 

വിജയിച്ചിണ്ടലെങ്കിൽ 

• ക ാവിഡ്-19 ബാധിതരായ ആളു ൾക്ക് പരികശാധന, മാസ്ക ധരിക്കൽ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഗ്പതികരാധ 

നടപടി ൾ നിലവിലിണ്ടലെങ്കിൽ 

അത്തരം സാഹെരയങ്ങളിൽ, അപ ടസാധയത സഹിക്കുന്ന നിലണ്ടയ ആഗ്ശയിച്ച്, ക ാവിഡ് -19 കരാരം 

വി സിക്കുന്നതിനുള്ള  ാലയളവിണ്ടന അടിസ്ഥാനമാക്കി,  ഴിഞ്ഞ സമ്പർക്ക തീയതി മുതൽ  വാറന്ററൻ 

റദർഘയം 5-10 ദിവസമായിരിക്കണം. ഒരു  വാറന്ററൻ  ാലയളവ്  ണക്കാക്കുന്നതിന്, പ ർച്ചവയാധിയുണ്ടട 

 ാലയളവിൽ ക ാവിഡ് -19 ഉള്ള വയക്തി ളുമായി താങ്കൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ തീയതി ദിവസം 0 ആണ്. 

ക ാവിഡ്-19 ബാധിച്ച വയക്തിയുമായുള്ള താങ്കളുണ്ടട ഏറ്റവും അവസാനമുൊയ അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിന് 

കശഷമുള്ള ആദയണ്ടത്ത മുഴുവൻ ദിവസമാണ് ദിവസം 1. 

ജീവനക്കാർക്ക് റികമാട്ട് ആയി വർക്ക് ണ്ടെയ്യാം അണ്ടലെങ്കിൽ ഒരു വയക്തിരത വർക്ക്സ്ണ്ടപയ്സും നലെ 
ണ്ടവന്റികലഷനും ഉള്ള സൗ രയമുള്ള ഒരു ഗ്പകദശകത്തക്ക് താൽക്കാലി മായി കജാലി മാറ്റാം എന്നിങ്ങണ്ടനയുള്ള 

 വാറന്ററൻ ഇതരമാർരങ്ങളും പരിരണിക്കാം. 

ഈ ണ്ടസറ്റിംരു ളിണ്ടല ആളു ൾ മു ളിൽ പറഞ്ഞ "കപാസിറ്റീവ് ക ാവിഡ്-19 ണ്ടടസ്റ്് നടത്തിയ ഒരാളുമായി 
എനിക്ക് അടുത്ത സമ്പർക്കം ഉൊയിരുന്നു, പകേ എനിക്ക് അസുഖമിലെ എന്ന വിഭാരത്തിണ്ടല 

മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഞാൻ എന്താണ് ണ്ടെകയ്യെത്?" 

ഒരു സാഹെരയത്തിൽ  വാറന്ററകനാ  വാറന്ററൻ ബദലു കളാ ഉെിതമാകണാ എന്നതിണ്ടനക്കുറിച്ച് അവരുണ്ടട 

ഗ്പാകദശി  ആകരാരയ അധി ൃതരുമായി  ൂടിയാകലാെികച്ചക്കാം,  ൂടാണ്ടത ഇത്തരം സൗ രയങ്ങൾ ഏണ്ടതങ്കിലും 

ഗ്പാകദശി  ആകരാരയ അധി ൃതരുണ്ടട മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ പാലിക്കു യും കവണം.  വാറന്ററൻ 

പരിരണിക്കാവുന്നതായ സാഹെരയങ്ങളിൽ ഗ്പാകദശി  ആകരാരയ അധി ൃതർ  വാറന്ററൻ ആവശയണ്ടപടാൻ 

സാധയതയുെ്. 

എങ്ങണ്ടനയാണ് എനിക്ക് ക ാവിഡ്-19 ബാധിച്ചത്? 

ക ാവിഡ് -19 ന്  ാരണമാ ുന്ന റവറസ് വയതയസ്ത വലുപത്തിലുള്ള സൂേ്മ ണി  ൾ വഴിയാണ്, അടുത്ത 

സമ്പർക്കത്തിലൂണ്ടട പിടിണ്ടപടാൻ സാദ്ധയതയുള്ളവ ഉൾണ്ടപണ്ടട പ രുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന്, 6 അടിക്കുള്ളിൽ, 

അതുകപാണ്ടല വായുവിലൂണ്ടട  ൂടുതൽ ദൂരകത്തക്ക് പ രാവുന്നവ, ഗ്പകതയ ിച്ച് കമാശം വായുസഞ്ചാരമുള്ള 

അ ത്തള ണ്ടസറ്റിംരു ളിൽ. ക ാവിഡ്-19 ഉള്ള ആളു ൾക്ക് കരാരലേണങ്ങൾ ഉൊ ുന്നതിന് രെ് ദിവസം മുമ്പ് 
(അണ്ടലെങ്കിൽ കരാരലേണങ്ങൾ ഇണ്ടലെങ്കിൽ അവരുണ്ടട കപാസിറ്റീവ് ണ്ടടസ്റ്് തീയതിക്ക് രെ് ദിവസം മുമ്പ്) തുടങ്ങി 
കരാരലേണങ്ങൾ ഗ്പ ടിപിച്ച് 10 ദിവസത്തിന് കശഷം (അണ്ടലെങ്കിൽ കരാരലേണങ്ങൾ ഇണ്ടലെങ്കിൽ അവരുണ്ടട 

കപാസിറ്റീവ് ണ്ടടസ്റ്് തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് കശഷം) മറ്റുള്ളവരികലക്ക് റവറസ് പ രാം. ക ാവിഡ്-19 ന്ണ്ടറ 

ഐണ്ടസാകലഷൻ  ാലയളവ് 10 ദിവസത്തിൽ  ൂടുതലാണ്ടണങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, അവർ രുരുതരമായ 

അസുഖമുള്ളവകരാ കരാരഗ്പതികരാധ കശഷി  ുറഞ്ഞവകരാ ആയതിനാൽ), അവരുണ്ടട ഐണ്ടസാകലഷൻ 

 ാലയളവിന്ണ്ടറ അവസാനം വണ്ടര അവരിൽ നിന്ന് കരാരം പ രാൻ സാധയതയുെ്. ക ാവിഡ്-19 കപാസിറ്റീവ് 

ആയ ഒരു വയക്തി  ുറഞ്ഞത് 5 ദിവസണ്ടത്ത ഐണ്ടസാകലഷന് കശഷം സുഖം ഗ്പാപിക്കുകമ്പാൾ 24-48 മണിക്കൂർ 

ഇടവിട്ട് രെ് ണ്ടടസ്റ്് നടത്തി ണ്ടനരറ്റീവ് ആയാൽ, പിന്നീട് അവണ്ടര അതിനുകശഷം കരാരംപ ർത്തുന്നവരായി 
 ണക്കാക്കുന്നതലെ.  

ഒരു അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് എന്നതുണ്ട ാെ് സാധാരണയായി അർത്ഥമാക്കുന്നത് താങ്കൾ  ുറഞ്ഞത് 15 

മിനികറ്റാ അതിലധി കമാ 24 മണിക്കൂർ  ാലയളവിൽ ക ാവിഡ് -19 ഉള്ള ഒരാളുണ്ടട 6 അടി െുറ്റളവിനുള്ളിൽ 

ആയിരുന്നു എന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിയഗ്ന്തിത ഇടങ്ങൾ, വായുസഞ്ചാരമിലൊത്ത ഗ്പകദശങ്ങൾ അണ്ടലെങ്കിൽ 

ആളു ൾ ആർപുവിളിക്കു കയാ പാടു കയാ കപാലുള്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കപാലുള്ള 

സമ്പർക്ക സാധയത വർദ്ധിപിക്കുന്ന സാഹെരയങ്ങളിലാണ് താങ്കണ്ടളങ്കിൽ, ക ാവിഡ് -19 ഉള്ള ഒരാൾ താങ്കളിൽ നിന്ന് 
6 അടിയിൽ  ൂടുതൽ അ ണ്ടലയാണ്ടണങ്കിൽ കപാലും താങ്കൾ സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കാനുള്ള സാധയതയുെ്. 
എന്നാൽ െില ആളു ൾക്ക് ക ാവിഡ്-19 വരുന്നത് അവർ കപാലും അറിയാണ്ടതയാണ്. 

ഒരു ണ്ടപാതുജനാകരാരയ അഭിമുഖത്തിൽ പണ്ടങ്കടുക്കു  

ക ാവിഡ്-19 ബാധിച്ച ആണ്ടരങ്കിലും അടുത്തിണ്ടട താങ്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് 
ണ്ടപാതുജനാകരാരയ ക ഗ്രകത്താട് പറയു യാണ്ടണങ്കിൽ, ണ്ടപാതുജനാകരാരയ ക ഗ്രത്തിൽ നിന്നും ണ്ടടകസ്റ്് അണ്ടലെങ്കിൽ 

ക ാൺ ക ാൾ വഴി അവർ താങ്കണ്ടള ബന്ധണ്ടപടും. എന്താണ് ണ്ടെകയ്യെണ്ടതന്നും എന്തു പിന്തുണയാണ് 

ലഭയമാ ുന്നണ്ടതന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അഭിമുഖം നടത്തുന്നയാൾ താങ്കണ്ടള സഹായിക്കും. ആരാണ് താങ്കളുണ്ടട കപര് 

നൽ ിയണ്ടതന്ന് അഭിമുഖം നടത്തുന്നയാൾ താങ്കകളാട് പറയിലെ. 
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ക ാവിഡ്-19 കപാസിറ്റീവ് ആയ ഒരാളുമായി ഞാൻ അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്നു, ഇകപാൾ 

ഞാൻ കരാരിയാണ്. ഞാൻ എന്താണ് ണ്ടെകയ്യെത്? 

താങ്കൾ ക ാവിഡ്-19-മായി സമ്പർക്കം പുലർത്തു യും കരാരലേണങ്ങൾ  ാണിക്കു യും ണ്ടെയ്യുന്നുണ്ടവങ്കിൽ 

(മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്) (മിതമായവ ആണ്ടണങ്കിൽ കപാലും), താങ്കൾ വീട്ടിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും 

അ ന്നു നിൽക്കു യും വാകസികനഷൻ നില  ണക്കിണ്ടലടുക്കാണ്ടത ക ാവിഡ്-19 നായി ഒരു റവറൽ ണ്ടടസ്റ്്, (മറ്റു 
െില ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്) നടത്തു യും കവണം.  

• ആന്റിജൻ ണ്ടടസ്റ്് നടത്തി താങ്കൾ ണ്ടനരറ്റീവ് ആണ്ടണങ്കിൽ: 

o പനി  ുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നു ൾ ഉപകയാരിക്കാണ്ടത  ഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ താങ്കൾക്ക് 
പനി ഉൊ ാണ്ടത ഇരിക്കു യും, ഒപം താങ്കളുണ്ടട കരാരലേണങ്ങൾ (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും 

ലഭയമാണ്) രണയമായി ണ്ടമച്ചണ്ടപടു യും ണ്ടെയ്യുന്നതു വണ്ടര വീട്ടിൽ തണ്ടന്ന  ഴിയു . 

o കരാരലേണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിന് കശഷം  ുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ദിവസം വണ്ടര ഓകരാ 24-48 

മണിക്കൂറിലും വീെും ണ്ടടസ്റ്് ണ്ടെയ്യു . കരാരലേണങ്ങൾ ആരംഭിച്ച്  ുറഞ്ഞത് അഞ്ച് 
ദിവസത്തിന് കശഷം ഒരു പരികശാധനയിൽ താങ്കൾക്ക് ണ്ടനരറ്റീവ്  ലം ലഭിക്കു യും 

അതിനുകശഷവും താങ്കൾക്ക് ക ാവിഡ് -19 ഉൊ ുകമാ എന്ന് ആശങ്കണ്ടപടു യും 

ണ്ടെയ്യുന്നുണ്ടവങ്കിൽ, താങ്കൾക്ക് ഒരു ആന്റിജൻ ണ്ടടസ്റ്് വീെും നടത്താവുന്നതാണ്. അതിനായി 
ഒരു ലകബാറട്ടറി കമാളി യുലാർ അധിഷ്ഠിത പരികശാധന നടത്തുന്നത് പരിരണിക്കു , 

അണ്ടലെങ്കിൽ താങ്കളുണ്ടട ആകരാരയപരിെരണ ദാതാവിണ്ടന വിളിക്കു . 

• താങ്കളുണ്ടട ണ്ടടസ്റ്് ണ്ടനരറ്റീവ് ആ ു യും താങ്കളുണ്ടട കരാരലേണങ്ങൾ ഇലൊതാവു യും 

ണ്ടെയ്യു യാണ്ടണങ്കിൽ, ക ാവിഡ്-19 കപാസിറ്റീവ് ആയ ഒരാളുമായി എനിക്ക് അടുത്ത സമ്പർക്കം 

ഉൊയിരുന്നു, പകേ എനിക്ക് അസുഖമിലെ എന്നതിന്  ീഴിലുള്ള മാർഗ്ഗനിർകേശം തുടരു . ഞാൻ 

എന്താണ് ണ്ടെകയ്യെത്? 

• താങ്കൾ കപാസിറ്റീവ് ആണ്ടണന്ന് ണ്ടടസ്റ്് ണ്ടെയ്യണ്ടപടു യാണ്ടണങ്കിൽ, താങ്കൾ ക ാവിഡ്-19 (wa.gov) കപാസിറ്റീവ് 

ആണ്ടണന്ന് ണ്ടടസ്റ്് ണ്ടെയ്യണ്ടപട്ടാൽ എന്തു ണ്ടെയ്യണം (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്) എന്നതിണ്ടല 

മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ പിന്തുടരു . താങ്കൾ ണ്ടടസ്റ്് ണ്ടെയ്തിണ്ടലെങ്കിൽ, കപാസിറ്റീവ് ണ്ടടസ്റ്് ണ്ടെയ്യുന്ന 

ആളു ളുണ്ടട അകത ഐണ്ടസാകലഷനും മാസ്ക മാർഗ്ഗനിർകേശവും പാലിക്കു . 

• താങ്കൾ ഒരു ണ്ടസൽഫ് ണ്ടടസ്റ്് ആണ് നടത്തുന്നണ്ടതങ്കിൽ മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾക്കായി ഇടക്കാല സാർസ്-ക ാവ്-

2 ണ്ടസൽഫ്-ണ്ടടസ്റ്ിംഗ് റരഡൻസ് (wa.gov) (ഇംഗ്ലീഷിൽ മാഗ്തം)  ാണു . 

താങ്കളുണ്ടട വീടിന് അ കത്താ പുറകത്താ മറ്റ് ആളു ളുമായി ഇടപഴ ു യാണ്ടണങ്കിൽ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 

മാസ്ക (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്) ധരിക്കു . താങ്കളുണ്ടട വീടിന് പുറത്തുള്ള മറ്റ് ആളു ളുണ്ടട 

സമീപത്തായിരിക്കുകമ്പാൾ മാസ്കക്കാ ണ്ടറസ്പികററ്റകറാ ധരിക്കണം. താങ്കളുണ്ടട ലേണങ്ങൾ വഷളാ ു കയാ 

പുതിയ ലേണങ്ങൾ  ാണണ്ടപടു കയാ ണ്ടെയ്താൽ, ഒരു ആകരാരയ പരിെരണ ദാതാവിണ്ടന സമീപിക്കു .  

ആർണ്ടക്കങ്കിലും ഒരു ആകരാരയ പരിപാലന ദാതാവ് ഇണ്ടലെങ്കിൽ: ഇമികഗ്രഷൻ സ്റ്ാറ്റസ് പരിരണിക്കാണ്ടതതണ്ടന്ന പല 

സ്ഥലങ്ങളിലും സൗജനയമാകയാ  ുറഞ്ഞ ണ്ടെലവികലാ ണ്ടടസ്റ്് നടത്താനാവുന്ന സൗ രയമുെ്. Department of Health 
(ഡിപാർട്ട്ണ്ടമന്റ് ഓഫ് ണ്ടഹൽത്തിന്ണ്ടറ) ണ്ടടസ്റ്ിംരിണ്ടനപറ്റി പതിവായി കൊദിക്കുന്ന കൊദയങ്ങൾ (ഇംഗ്ലീഷിൽ 

മാഗ്തം)  ാണു  അണ്ടലെങ്കിൽ ഡബ്ളളയു.എ. കസ്റ്റ്റ് ക ാവിഡ്-19 ഇൻ ർകമഷൻ കഹാട്ട് റലനികലക്ക് (മറ്റു െില 

ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്) വിളിക്കു . 

ഐണ്ടസാകലഷനും  വാറന്ററനും തമ്മിലുള്ള വയതയാസം എന്താണ്? 

• താങ്കൾക്ക് ക ാവിഡ് -19 ലേണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പരികശാധനാ  ലങ്ങൾക്കായി 
 ാത്തിരിക്കു യാണ്ടണങ്കിൽ അണ്ടലെങ്കിൽ താങ്കൾ ക ാവിഡ് -19 കപാസിറ്റീവ് ആണ്ടണങ്കിൽ താങ്കൾ 

ണ്ടെയ്യുന്നതാണ് ഐണ്ടസാകലഷൻ. ഐണ്ടസാകലഷൻ എന്നതുണ്ട ാെ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കരാരം പ രുന്നത് 

ഒഴിവാക്കാൻ ശുപാർശ ണ്ടെയ്ത  ാലയളവ് (ഇംഗ്ലീഷിൽ മാഗ്തം) വണ്ടര താങ്കൾ വീട്ടിൽ തണ്ടന്ന തുടരു യും 

മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ( ുടുംബാംരങ്ങൾ ഉൾണ്ടപണ്ടട) അ ന്നു നിൽക്കു യും ണ്ടെയ്യു  എന്നാണ്. 

•  വാറന്ററൻ എന്നതുണ്ട ാെ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ക ാവിഡ്-19 സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതുവഴി താങ്കൾക്ക് 
അണുബാധയും  ൂടാണ്ടത താങ്കളിലൂണ്ടട കരാര വയാപനത്തിനുള്ള സാധയതയും ഉൊ ുന്ന 

സാഹെരയത്തിൽ വീട്ടിൽ തണ്ടന്ന മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അ ന്ന് നിൽക്കു  എന്നതാണ്. താങ്കൾക്ക് പിന്നീട് 

ക ാവിഡ്-19 കപാസിറ്റീവ് ആണ്ടണന്ന് ണ്ടടസ്റ്് ണ്ടെയ്യണ്ടപടു കയാ ക ാവിഡ്-19 ലേണങ്ങൾ 

വർദ്ധിച്ചുവരു കയാ ണ്ടെയ്താൽ  വാറന്ററൻ ഐണ്ടസാകലഷനായി മാറുന്നു. 

മാനസി വും ണ്ടപരുമാറ്റപരവുമായ ആകരാരയ വിഭവങ്ങൾ 

DOH ബികഹവിയറൽ ണ്ടഹൽത്ത് റികസാഴ്സസ് ആൻഡ് ണ്ടറക്കണ്ടമൻകഡഷൻസ് (ഇംഗ്ലീഷിൽ മാഗ്തം) എന്ന ണ്ടവബ്ളകപജ് 

സരർശിക്കു . 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
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കൂടുതൽ കകോവിഡ്-19 വിവരങ്ങള ും വിഭവങ്ങള ും 

വാഷിംഗ്ടണിണ്ടല നിലവിണ്ടല ക ാവിഡ്-19 സാഹെരയണ്ടത്തക്കുറിച്ച് ഇവയിലൂണ്ടട അറിവുള്ളവരായി 
തുടരു  (ഇംഗ്ലീഷിൽ മാഗ്തം), രവർണർ Insleeയുണ്ടട ഗ്പഖയാപനങ്ങൾ (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്), 

കരാരലേണങ്ങൾ (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്), ഇത് എങ്ങണ്ടന വയാപിക്കുന്നു (മറ്റു െില 
ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്), ആളു ൾ എങ്ങണ്ടന, എകപാൾ ണ്ടടസ്റ്് നടത്തണം (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്), 

 ൂടാണ്ടത വാകസിനു ൾ എവിണ്ടട  ണ്ടെത്താം (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്).  ൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുണ്ടട പതിവായി കൊദിക്കുന്ന കൊദയങ്ങൾ (ഇംഗ്ലീഷിൽ മാഗ്തം)  ാണു . 

ഒരു വയക്തിയുണ്ടട വംശം / വംശീയത അണ്ടലെങ്കിൽ കദശീയത എന്നിവയനുസരിച്ചലെ അവരുണ്ടട ക ാവിഡ് -19 ന്ണ്ടറ 

അപ ടസാധയത നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ക ാവിഡ് -19, ണ്ടവള്ളക്കാരലൊത്ത മറ്റുവർഗ്ഗക്കാണ്ടര 

ആനുപാതി മലൊത്ത വിധത്തിൽ  ൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നുെ് എന്നാണ് ഡാറ്റ ണ്ടവളിണ്ടപടുത്തുന്നത്. 

വംശീയതയുണ്ടട, ഗ്പകതയ ിച്ച്, ഘടനാപരമായ വംശീയതയുണ്ടട ഗ്പതയാഘാതങ്ങളാണ് ഇതിന്  ാരണം, െില 

ഗ്രൂപു ൾക്ക് തങ്ങണ്ടളയും തങ്ങളുണ്ടട  മ്മയൂണിറ്റി ണ്ടളയും സംരേിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ  ുറവാണ്. 

കരാരത്തിണ്ടനതിണ്ടര കപാരാടാൻ ദുഷ് ീർത്തി സഹായിക്കിലെ (ഇംഗ്ലീഷിൽ മാഗ്തം).  ിംവദന്തി ളും ണ്ടതറ്റായ 

വിവരങ്ങളും പടരാതിരിക്കാൻ  ൃതയമായ വിവരങ്ങൾ മാഗ്തം പങ്കുവയ്ക്കു . 

• ഡബ്ളളയു.എ. കസ്റ്റ്റ് Department of Health 2019 കനാവൽ ണ്ട ാകറാണ റവറസ് (ക ാവിഡ്-19) 

ണ്ടപാട്ടിപുറണ്ടപടൽ (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്) 

• ഡബ്ളളയു.എ. കസ്റ്റ്റ് ണ്ട ാകറാണ റവറസ് ഗ്പതി രണങ്ങൾ (ക ാവിഡ്-19)  (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും 

ലഭയമാണ്) 

• താങ്കളുണ്ടട ഗ്പാകദശി  ആകരാരയ വ ുപ് അണ്ടലെങ്കിൽ ജിലെ  ണ്ടെത്തു  (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്) 

• സി.ഡി.സി. ണ്ട ാകറാണ റവറസ് (ക ാവിഡ്-19)  (മറ്റു െില ഭാഷ ളിലും ലഭയമാണ്) 

കൂടുതൽ ക ോദ്യങ്ങള കടോ? ഞങ്ങളുണ്ടട ക ാവിഡ്-19 ഇൻ ർകമഷൻ കഹാട്ട് റലനിൽ 1-800-525-0127 എന്ന 
നമ്പറിൽ വിളിക്കു . കഹാട്ട് റലൻ സമയഗ് മം: 

• തിങ്കളാഴ്െ രാവിണ്ടല 6 മുതൽ രാഗ്തി 10 വണ്ടര. 

• ണ്ടൊവ്വ മുതൽ ഞായർ വണ്ടര രാവിണ്ടല 6 മുതൽ റവ ീട്ട് 6 വണ്ടര.  

• ആെരിക്കണ്ടപടുന്ന സംസ്ഥാന അവധി ദിനങ്ങൾ (ഇംഗ്ലീഷിൽ മാഗ്തം) രാവിണ്ടല 6 മുതൽ റവ ീട്ട് 6 

വണ്ടര  

പരിഭാഷാ കസവനങ്ങൾക്കായി, # അമർത്തു യും അവർ ഉത്തരം നൽ ുകമ്പാൾ താങ്കളുണ്ടട ഭാഷ 

പറയു യും ണ്ടെയ്യു . താങ്കളുണ്ടട സവന്തം ആകരാരയണ്ടത്തക്കുറികച്ചാ പരികശാധനാ  ലങ്ങണ്ടളക്കുറികച്ചാ ഉള്ള 
കൊദയങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഒരു ആകരാരയ പരിെരണ ദാതാവിണ്ടന ബന്ധണ്ടപടു . 

മണ്ടറ്റാരു ക ാർമാറ്റിൽ ഈ കഡാക്കുണ്ടമന്റ് അഭയർത്ഥിക്കുന്നതിന്, 1-800-525-0127 കലക്ക് വിളിക്കു . 

ബധിരരായ അണ്ടലെങ്കിൽ ക ൾവിക്കുറവുള്ള ഉപകഭാക്താക്കൾ, ദയവായി 711 (Washington Relay) കലക്ക് 
വിളിക്കു  അണ്ടലെങ്കിൽ civil.rights@doh.wa.gov കലക്ക് ഇണ്ടമയിൽ ണ്ടെയ്യു  

 

 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
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://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/
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

