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तुम्ही जर कोविड-19 असलेल्या कोणाच्या सान्निध्यात संभाव्यपणे 

एक्स्पोज झाल्यास काय करािे. 
24 ऑक्सटोबर, 2022 च्या बदलांचा सारांश 

• सर्वसामान्य जनतेसाठी असलेल्या क्र्ारन्टाईन शिफारिी हटर्ल्या  
• अद्ययार्त चाचणी करणे शिफारसी 
• वर्शिष्ट सामूहहक व्यर्स्थे मध्ये राहणाऱ्या ककिं र्ा काम करणाऱ्या लोकािंसाठी सुधाररत माहहती 
• जे लोक कोवर्ड-19 ला एक्स्पोझ झालेले आहेत आणण जे आता आजारी आहेत तयािंच्यासाठी सुधाररत 

शिफारिी 

प्र्ताििा 
तुम्ही कोवर्ड-19 ला एक्स्पोज झाले असल्यास ककिं र्ा तुम्ही एक्स्पोज झाले आहात असे तुम्हाला र्ाटत असल्यास. 

तुम्ही व्हायरसचा प्रसार तुमच्या घरातील इतरािंना आणण समाजाध्ये रोखण्यासाठी मदत करू िकाल. कृपया खालील 

मार्वदिवक तततर्ाचे अनुसरण करार्े. कृपया नोंद घ्या की वर्शिष्ट व्यर्स्थेसाठीचे अततररक्त मार्वदिवन येथे आहे: 

• जे लोक आरोग्य सुश्रुषा सुवर्धेमध्ये राहत आहेत, काम करत आहेत ककिं र्ा तयाला भेट देत आहात तयािंनी 
पुढील SARS-CoV-2 सिंसर्ावचे आरोग्य सुश्रषा व्यर्स्थेमध्ये प्रततबिंधन आणण तनयिंत्रण यासाठी अिंतर्वत 

शिफारिी मधील मार्वदिवन तततर्ाचे अनुसरण करार्े. (फक्त इिंग्रजी)  
• तुम्ही र्दी असलेल्या कामाच्या हठकाणी, तातपुरतया कामर्ारािंची घरे, व्यार्सातयक मॅरीटाईम व्यर्स्था, 

करेक्िन ककिं र्ा डडटेन्ि सुवर्धा, बेघरािंचा तनर्ारा. ककिं र्ा सिंक्रमण तनर्ास अिा हठकाणी राहत असल्यास, 

कृपया वर्शिष्ट सामूहहक व्यर्स्थेमध्ये राहणाऱ्या ककिं र्ा काम करणाऱ्या लोकािंसाठी माहहती मार्वदिवन 

तततर्ाचे अनुसरण करार्े.  

स्थातनक आरोग्य कायवकक्ािंचा र्ापर, जो उदे्रकाचा तनयिंत्रण आणण ततथे असलेल्या प्रततबिंधन उपाययोजना 
यासारख्या वर्चारािंर्र आधाररत, या शिफारिीिंच्या आधारार्र सैल ककिं र्ा वर्स्तार करण्यास तयािंच्या तारतम्यािंमध्ये 

करू िकतात. जसे Revised Code of Washington (RCW, र्ॉशििंग्टनसाठी सुधाररत सिंहहता) 70.05.070 मध्ये 

व्याणखत केले आहे तयाप्रमाणए, (काही अततररक्त भाषा उपलब्ध आहेत) lस्थातनक आरोग्य अधधकारी तयािंना जसे 

आर्श्यक आहे असे र्ाटत आहे तयाप्रमाणे सिंसर्वजन्य आजारािंना तनयिंत्रत्रत करण्यास आणण प्रततबिंधन करण्यास 

उपाययोजना करू िकतात.  

 

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
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कोविड-19 साठी ज्या कोणाची पॉझझटटव्ह चाचणी आलेली आहे त्याच्यासोबत माझा जिळचा संबंध 

आलेला आहे मात्र मी आजारी पडलो िाही. मी काय कराि?े 

तुमच्या िेर्टच्या एक्स्पोजर निंतर 3-5 हदर्सािंमध्ये कोवर्ड-19 ची चाचणी करून तपासणी करून घ्या.  

• तुमची चाचणी पॉणझहटव्ह आल्यास, कृपया तुम्ही कोवर्ड-19 साठीच्या चाचणीत काय करार्े मधील 

मार्वदिवन तततर्ािंचे अनुसरण करार्े. (काही अततररक्त भाषा उपलब्ध) 

• तुम्ही जर अॅन्टीजेन चाचणीमध्ये तनरे्हटव्ह आल्यास, पहहल्या तनरे्हटव्ह चाचणी निंतर 24-48 तासािंनिंतर 

पुन्हा अॅन्टीजेन चाचणी करा. दसुरी चाचणी देखील तनरे्हटव्ह आल्यास, मात्र कोवर्ड-19 ची धचिंता र्ाटत 

राहहल्यास, कमीत कमी एकूण 3 चाचण्यािंसाठी, तुम्ही दसुऱ्या तनरे्हटव्ह चाचणीनिंतर 24-48 तासािंनिंतर 

पुन्हा चाचणी करू िकता. तुमचा ततसऱ्या चाचणीचा तनकालही तनरे्हटव्ह आल्यास, आणण तुम्हाला कोवर्ड-

19 असू िकत असल्याची धचिंता असल्यास, तुम्ही अॅन्न्टजेन चाचणी पुन्हा करण्याचे तनर्डू िकता, तुम्ही 
मॉलेक्युलर आधाररत प्रयोर्िालेय चाचणी शमळर्ण्याचा वर्चार करू िकता, ककिं र्ा तुमच्या आरोग्य सुश्रुषा 
प्रदातयािंना कॉल करार्ा. तुमच्याकड ेएका अॅन्न्टजेन चाचणीसह चाचणी 3 र्ेळा करण्यासाठी पुरेिी सिंसाधने 
उपलब्ध नसल्यास, तुमच्या सिंसाधनािंच्या नुसार आणण तुमच्या धोक्याच्या स्तरानुसार आणण तुमच्या 
सभोर्ती असलेल्याच्या नुसार कमी चाचण्या करणे स्र्ीकाराहव आहे. 

• तुम्ही कोवर्ड-19 ला एक्स्पोझ झालेले असल्यास आणण मार्ील 30 हदर्सािंमध्ये कोवर्ड-19 ची कोणतीही 
लक्णे नसल्यास, चाचणी करणे शिफारिीत नाही. तुम्हाला मार्ील 30-90 हदर्सािंमध्ये कोवर्ड-19 झालेला 
असल्यास, एका चाचणी अॅन्टीजेन (PCR चाचणी नव्हे) र्ापरार्ी, कारण PCR तनकाल हे कायम राहू िकतात 

अर्दी जरी तो नर्ीन, सकक्रय सिंसर्व नसल्या तरीही.  

कोवर्ड-19 असलेल्या व्यक्तीच्या तुमच्या िेर्टच्या एक्स्पोझर निंतर 10 हदर्सासािंठी, खालील पाऊले उचला: 

• एक उच्च-दजावचा मास्क ककिं र्ा रेन्स्परेटर पररधान करा (सर्व भाषा उपलब्ध) घरात इतरािंच्या सभोर्ती आणण 

सार्वजतनक हठकाणी. तुम्ही कोवर्ड-19 साठीच्या चाचणीमध्ये तनरे्हटव्ह आला तरी देखील मास्क पररधान 

करणे सुरू ठेर्ा.  
o ज्या हठकाणी तुम्ही मास्क पररधान करू िकणार नाही तया हठकाणी जाऊ नका.  
o 2 र्षावपेक्ा कमी र्याचे असल्याने कोणालातरी मास्क पररधान करता येत नसल्यास ककिं र्ा 

असमथवता असल्याने ते मास्क पररधान करू िकत नसल्यास, इतर प्रततबिंधऩातमक कृती (जसे की 
व्हेन्न्टलेिन सुधारणे) (काही अततररक्त भाषा उपलब्ध) याचा र्ापर या 10 हदर्सािंच्या दरम्यान 

प्रसार रोखण्यासाठी करार्ा.  
• लोकािंच्या सभोर्ती असणे टाळा जेव्हा तीव्र आजाराच्या उच्च धोक्यामध्ये असताना, (काही अततररक्त 

भाषा उपलब्ध) आणण उच्च धोक्या असलेल्या हठकाणी जाऊ नका (म्हणजेच आरोग्यसुश्रुषा सुवर्धा). 
• कोवर्ड-19 ची लक्णे साठी पहा. (काही अततररक्त भाषा उपलब्ध) 

• लक्णे वर्कशसत झाल्यास, चाचणी करून घ्या (काही अततररक्त भाषा) आणण कोणी तरी कोवर्ड-19 साठी 
पॉणझहटव्ह असलेल्याच्या जर्ळच्या सिंपकावत मी आलेलो आहे आणण मी आता आजारी आहे. खालील 

पाऊलािंचे अनुसरण करा. मी काय करार्े? 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
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/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


   

3 
 

• प्रर्ास | Centers for Disease Control and Prevention (CDC, रोर् तनयिंत्रण आणण प्रततबिंधन यासाठी 
कें द्र) प्रर्ासार्रील माहहती साठी (काही अततररक्त भाषा उपलब्ध) पहा. 

• तुम्ही स्र्यिं-चाचणीचा र्ापर करत असल्यास मार्वदिवनासाठी इिंटररम SARS-CoV-2 स्र्यिं-चाचणी 
मार्वदिवन (wa.gov) (फक्त इिंग्रजी) पहा. 

घरर्ुती एक्स्पोजर हे कोवर्ड-19 साठी पॉणझहटव्ह असलेल्या व्यक्तीसह दीघवकालीन आणण पुन्हा पुन्हा होणाऱ्या 
सिंपकावत पररणाशमत होतात. तुम्ही घरी जर कोवर्ड-19 िी साततयाने एक्स्पोझ झाल्यास, कोवर्ड-19 च्या 
लक्णािंसाठी पहा आणण तुमच्या सिंसर्ावच्या सुरुर्ातीपासून ते कोवर्ड-19 असलेल्या व्यक्तीच्या सिंसर्ावच्या 
कालार्धीत तुमच्या िेर्टच्या सिंपकावत आल्यानिंतर १० हदर्सािंपयतं घरात आणण सार्वजतनक हठकाणी उच्च दजावचा 
मास्क ककिं र्ा रेन्स्परेटर घरात आणण सार्वजतनक हठकाणी इतरािंच्या भोर्ती असताना र्ापरा. कोवर्ड-19 असलेल्या 
व्यक्तीसह तुमच्या िेर्टच्या एक्स्पोझर निंतर तुमच्या पहहल्या एक्स्फोझरसाठी प्रतयेकी 3-5 हदर्सािंनिंतर चाचणी 
करा. 

विशशष्ट सामूटहक व्यि्थ ेमध्ये राहणाऱ्या ककंिा काम करणाऱ्या लोकांसाठी माटहती 
आरोग्यसुश्रुषा नसलेल्या सामूहहक व्यर्स्थेमध्ये क्र्ारन्टाईन राहणे ही प्रमाणणत शिफारस यापुढे राहहलेली नाही. 
तथावप, वर्शिष्ट पररन्स्थती खाली आरोग्यसुश्रुषा नसलेल्या खालील सामूहहक व्यर्स्थेमध्ये क्र्ारन्टाईन राहणे हे 

वर्चारात घेतले जाऊ िकते. 

• सुधारणा सुवर्धा आणण डडटेक्िन सुवर्धा 
• बेघर तनर्ारा आणण सिंक्रमण हाऊशसिंर् 

• कामाच्या स्र्रूपामुळे (म्हणजेच र्ोदामे, फूड पॅकेन्जिंर् आणण मीट प्रकक्रया सुवर्धा, आणण मालकािंद्र्ारे 

प्रदान केलेली र्ाहतूक) ज्या हठकाणी िारररीक अिंतर ठेर्णे िक्य नाही अिा र्दीच्या कामाच्या हठकाणी  
• तातपुरते कामर्ार तनर्ारे 

• व्यार्सातयक मेरीटाईम व्यर्स्था (फक्त इिंग्रजी) (म्हणजेच., व्यार्सातयक सीफूड व्हेसल्स, कार्ो जहाजे, 

कू्रझ जहाजे)  

ज्या पररन्स्थतीमध्ये क्र्ारन्टाईनचा वर्चार केला जाऊ िकतो तयामध्ये समार्ेि आहे: 

• उदे्रक तनयिंत्रण, खास करून जर थािंब्याच्या सिंक्रमणाच्या हठकाणी इतर सौम्यीकरण उपाययोजना या 
यिस्र्ी न झाल्यास 

• कोवर्ड-19 ला एक्स्पोज झालेल्या लोकािंसाठी तया हठकाणी चाचणी करणे आणण मान्स्किं र् या सारख्या इतर 

प्रततबिंधन उपाययोजना तया हठकाणी नसल्यास 

अिा पररन्स्थतीमध्ये, क्र्ारन्टईनचा कालार्धी हा, धोका सहन करण्याच्या पातळीर्र अर्लिंबून, कोवर्ड-19 

इनक्युबेिन कालार्धीच्या आधारार्र िेर्टच्या एक्स्पोझर पासून 5-10 हदर्सािंचा असार्ा. क्र्ारन्टाईन कालार्धी 
मोजण्यासाठी, कोवर्ड-19 असलेल्या व्यक्तीसह तयाच्या सािंसधर्वक कालार्धी दरम्यान तयािंच्यािी तुमच्या 
एक्स्पोझरची तारीख ही हदर्स 0 आहे. कोवर्ड-19 असलेल्या व्यक्तीसह तुमच्या िेर्टच्या नन्जकच्या सिंपकावनिंतरचा 
पहहला पूणव हदर्स हा हदर्स 1 आहे. 

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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क्र्ारन्टाईनला पयावय, जसे की कमवचाऱ्याने दरूस्थ काम करार्े ककिं र्ा व्यन्क्तर्त कामाच्या जारे्सह असलेली आणण 

चािंर्ले व्हेहटलेिन असलेल्या जार्ी तातपुरते काम करणे यािंचा देखील वर्चार केला जाऊ िकतो. 

अिा व्यर्स्थेत असलेल्या लोकािंनी र्रील मार्वदिवनाचा र्ापर देखील “कोवर्ड-19 साठी ज्या कोणाची पॉणझहटव्ह 

चाचणी आलेली आहे तयाच्यासोबत माझा जर्ळचा सिंबिंध आलेला आहे मात्र मी आजारी पडले नाही. मी काय करार्े? 

अिा पररन्स्थतीमध्ये क्र्ारन्टाईन ककिं र्ा एक पयावयी क्र्ारन्टाईन ही उधचत आहे की नाही याबद्दल तयािंच्या स्थातनक 

आरोग्य अधधकारतेसह सुवर्धािंनी चचाव करू िकतात. हे िक्य आहे की स्थातनक आरोग्य अधधकाररता ला अिा 
पररन्स्थतीसाठी क्र्ारन्टाईनची आर्श्यकता असेल न्जथे क्र्ारन्टाईनचा वर्चार करू िकते. 

मी कोविड-19 ला कसा एक्स्पोझ होतो? 

जो व्हायरस कोवर्ड-19 ला कारणीभूत होतो तो र्ेर्र्ेर्ळ्या आकाराच्या एरोसॉशलझ्ड घटकािंद्र्ारे, ज्यामध्ये 

जर्ळच्या म्हणजेच 6 फूटािंच्या आतील सिंपकावने, जर्ळ येऊ िकतात, तयाच प्रमाणे जे हर्ेमध्ये पसरलेले असतात 

आणण पुढे सिंक्रशमत केले जाऊ िकतात, खास करून तनकृष्ट व्हेन्न्टलेिन असलेली इनडोअर व्यर्स्थेमध्ये यािंच्या 
समार्ेिासह, सिंक्रमणणत केला जातो. कोवर्ड-19 असलेली लोक इतर लोकािंना तयािंना लक्णे वर्कशसत होणे सुरू 

होण्यापूर्ी दोन हदर्साआधी पासूनच (ककिं र्ा जर तयािंना लक्णे नसल्यास तयाच्या पॉणझहटव्ह टेस्ट येण्याच्या दोन 

हदर्स अर्ोदर) त ेतयािंना लक्णे वर्कशसत झाल्यानिंतर 10 हदर्सापयतं (ककिं र्ा जर तयािंना लक्णे नसल्यास तयािंच्या 
पॉणझहटव्ह चाचणीच्या निंतर 10 हदर्स) ते व्हायरस पसरर् ूिकतात. एखाद्या व्यक्तीचा कोवर्ड-19 चा आयसोलेिन 

कालार्धी हा 10 हदर्सािंपेक्ा जास्त (म्हणजेच कारण ते र्िंभीरपणे आजारी ककिं र्ा इम्युनोकॉम्प्रमाइड आहेत) आहे, ते 
तयािंच्या आयसोलेिन कालार्धीच्या समाप्तीपयतं सिंक्रमणिील आहेत. 5 हदर्सािंच्या आयसोलेिन निंतर अधधक बरे 

बाटत असलेल्या, एका कोवर्ड-19 चाचणी साठी पॉणझहटव्ह आलेल्या व्यक्तीच्या दोन क्रमार्त कोवर्ड-19 चाचण्या 
24-48 तासािंच्या अिंतराने तनरे्हटव्ह आल्यास, तयािंना सिंक्रमणिील असे यापुढे र्हृहत धरले जाणार नाही.  

एक जर्ळचा सिंपकव  असणे याचा अथव आहे की तुम्ही कोवर्ड-19 असलेल्या कोणाच्या तरी 6 फूटाच्या आत तुम्ही 15 

एकत्रत्रत शमतनटािंसाठी ककिं र्ा 24-तासािंच्या कालर्धीमध्ये अधधक र्ेळ आहात. तरीदेखील, जर तुम्ही सिंभाव्य 

एक्स्पोझरचा धोका र्ाढण्याच्या पररन्स्थतीमध्ये असल्यास, जसे की मयावदीत जार्ा तनकृष्ट व्हेन्न्टलेिन असलेल्या 
जार्ा ककिं र्ा ओरडणे ककिं र्ा र्ाणे म्हणणे या सारख्या कक्रया लोक करत आहात अिी हठकाणी, जरी तुम्ही ज्याला 
कोवर्ड-19 आहे अिा एखाद्यापासून 6 फूटापेक्ा जास्त अिंतरार्र असला तरी देखील तुम्ही एक्स्पोझ होऊ िकण्याची 
िक्यता आहे. काही लोकािंना त ेकसे एक्स्पोझ झाले हे माहीत न होता तयािंना कोवर्ड-19 होतो.  

सािवजनिक आरोग्य मुलाखतीमध्ये सहभागी होणे 

ज्या कोणाला कोवर्ड-19 झालेला आहे तयाने सार्वजतनक आरोग्याला सािंधर्तले की तो अशलकडेच तुमच्या जर्ळच्या 
सिंपकावत आला आहे, तुम्हाला सार्वजतनक आरोग्याकडून टेक्स्ट ककिं र्ा फोन कॉल द्र्ारे ऐकण्यास येऊ िकते. काय 

करार्े आणण काय सहाय्यता उपलब्ध आहे हे समजार्ून घेण्यास मुलाखतकताव तुम्हाला मदत करेल. मुलाखत कताव 
तुम्हाला तुमचे नार् कोणी हदले हे सािंर्णार नाही.  

कोविड-19 साठी ज्या कोणाची पॉझझटटव्ह चाचणी आलेली आहे त्याच्यासोबत माझा जिळचा संबंध 

आलेला आहे आझण मी आजारी पडलो आहे. मी काय कराि?े 
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तुम्ही कोवर्ड-19 ला एक्स्पोझ झालेले असल्यास आणण लक्णे वर्कशसत झाली असल्यास (काही अततररक्त भाषा 
उपलब्ध) (अर्दी सौम्य देखील), तुम्ही घरीच आणण इतरािंपासून दरू रहार्े आणण कोवर्ड-19 साठी एक व्हायरल टेस्ट 

करून घ्याले, लसीकरणाच्या न्स्थतीचा वर्चार न करता (काही अततररक्त भाषा उपलब्ध).  

• तु ु्मची अन्न्टजेन चाचणी तनरे्हटव्ह आल्यास: 

o ताप कमी करणाऱ्या औषधािंचा र्ापर न करता मार्ील 24 तासािंमध्ये तुम्हाला ताप आलेला 
नसल्यास आझण तुमची लक्णे (काही अततररक्त भाषा उपलब्ध) लक्णीयररतया सुधारलेली आहेत 

तोपयतं घरात रहा. 
o तुम्हाला लक्णे सुरु झाल्यानिंतर कमीत कमी पाच हदर्सािंसाठी प्रतयेक 24-48 तासािंनी पुन्हा 

चाचणी करा. तुम्हाला लक्णे सुरू झाल्यानिंतर कमीत कमी पाच हदर्सािंनिंतर तुम्हाला चाचणी 
तनकाला तनरे्हटव्ह आल्यास आणण तुम्हाला कोवर्ड-19 अस ूिकत असल्याची धचिंता असल्यास, 

तुम्ही अॅन्न्टजेन चाचणी पुन्हा करण्याचे तनर्डू िकता, तुम्ही मॉलेक्युलर आधाररत प्रयोर्िालेय 

चाचणी शमळर्ण्याचा वर्चार करू िकता, ककिं र्ा तुमच्या आरोग्य सुश्रुषा प्रदातयािंना कॉल करार्ा. 
• तुमची चाचणी तनरे्हटव्ह आली आणण तुमची लक्णे तनघून रे्ल्यास, पुढील खालील मार्वदिवनाचा र्ापर 

करार्ा कोवर्ड-19 साठी ज्या कोणाची पॉणझहटव्ह चाचणी आलेली आहे तयाच्यासोबत माझा जर्ळचा सिंबिंध 

आलेला आहे मात्र मी आजारी पडलो नाही. मी काय करार्े? 

• तुमची चाचणी पॉणझहटव्ह आल्यास, तुम्ही कोवर्ड-19 साठीच्या चाचणीत पॉणझहटव्ह आल्यास काय करार्े 
(wa.gov) (काही अततररक्त भाषा उपलब्ध) मधील मार्वदिवन तततर्ािंचे अनुसरण करार्े. तुमची चाचणी 
झाली नसल्यास, ज्या लोकािंची चाचणी पॉणझहटव्ह आलेली आहे तयाचप्रमाणे आयसोलेिनचे आणण मास्क 

मार्वदिवनाचे अनुसरण करार्े. 
• तुम्ही स्र्यिं-चाचणीचा र्ापर करत असल्यास मार्वदिवनासाठी इिंटररम SARS-CoV-2 स्र्यिं-चाचणी 

मार्वदिवन (wa.gov) (फक्त इिंग्रजी) पहा. 

जर तुमच्या सभोर्ताली घराच्या आत ककिं र्ा बाहेर अन्य लोक असतील तर एक उच्च-दजावचा मास्क पररधान करा 
(काही अततररक्त भाषा उपलब्ध). तुमच्या घराच्या बाहेर असलेले अन्य लोकािंनी जर तुम्ही तुमच्या भोर्ती 
असल्यास मास्क ककिं र्ा रेन्स्परेटर पररधान करार्ा. तुमची लक्णे अततिय खराब झाल्यास ककिं र्ा तुम्हाला नर्ीन 

लक्णे वर्कशसत झाल्यास, आरोग्य सेर्ा प्रदातयािी सल्लामसलत करा.  

एखाद्याला आरोग्य सेिा प्रदाता िसल्यास: अनेक हठकाणी, इशमग्रेिनचा न्स्थतीचा वर्चार न करता, मोफत ककिं र्ा 
कमी खचावतील चाचणीची सुवर्धा आहेत. पहा Department of Health (आरोग्य वर्भार्ाच्या) चाचण्यािंचे FAQ 

(फक्त इिंग्रजी) पहा ककिं र्ा WA स्टेट कोवर्ड-19 माहहती हॉटलाइन (काही अततररक्त भाषा उपलब्ध). 

आयसोलेशि आझण क्सिारनटाईि यामध्ये काय फरक आहे? 

• आयसोलेशि म्हणजे तुम्हाला कोवर्ड-19 ची लक्णे असल्यास तुम्ही काय करा, चाचणीच्या तनकालासाठी 
र्ाट पाहता, ककिं र्ा कोवर्ड-19 चाचणी साठी पॉणझहटव्ह ठरर्ला जाता. आयसोलेिन म्हणजे तुम्ही 
आजाराचा प्रसार टाळण्यासाठी, शिफारस केलेल्या कालार्धी साठी (फक्त इिंग्रजी) घरी राहता आणण 

इतरािंपासून (कौटुिंत्रबक सदस्यािंच्या समार्ेिासह) दरू राहता.  

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.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
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• क्सिारनटाईि चा अथव आहे की तुम्ही कोवर्ड-19 ला एक्स्फोझ झाल्यानिंतर बाधधत आहात आणण सिंसर्वजन्य 

आहात तयानिंत घरी राहत आहात आणण इतरािंपासून दरू राहत आहात. जर निंतर तुमची कोवर्ड-19 साठीची 
चाचणी पॉणझहटव्ह आली ककिं र्ा कोवर्ड-19 ची लक्णे वर्कशसत झाल्यास क्र्ारन्टाईन हे आयसोलेिन होते. 

 

मािशसक आझण ितवणात्मक आरोग्य ससंाधिे 
कृपया DOH मानशसक आणण र्तवणातमक आरोग्य सिंसाधने आणण शिफारसी (फक्त इँग्रजी) र्ेबपषृ्ठाला भेट द्या. 

अधधक कोविड-19 माटहती आझण संसाधि े

अप-टू-डेट रहा र्तवमान र्ॉशििंग्टन मधील कोवर्ड-19 पररन्स्थतीर्र (फक्त इिंग्रजी), र्व्हनवर Inslee चा जाहीरनामा 
(काही अततररक्त भाषा उपलब्ध), लक्णे (काही अततररक्त भाषा उपलब्ध), तो कसा पसरतो (काही अततररक्त भाषा 
उपलब्ध), लोकािंनी कसे आणण केव्हा चाचणी करून घ्यार्ी (काही अततररक्त भाषा उपलब्ध), आणण लस कोठे शमळेल 

(काही अततररक्त भाषा उपलब्ध). आम्हाला र्ारिंर्ार वर्चारले जाणारे प्रश्न बघा (अधधक माहहतीसाठी जाहहरात पाहा. 

एखाद्या व्यक्तीला तयािंची जात / र्िंि ककिं र्ा राष्रीयतर् तयािंना कोवर्ड-19 चा जास्त धोका उद्भर्त नाही. तथावप, 

आकडरे्ारीर्रून असे हदसून येत आहे की कोवर्ड-19 मुळे रिंर्ाच्या अनुििंघाने समुदायािंर्र बेहहिेबी पररणाम होत 

आहे. र्िंिवर्द्र्ेष पररणाम झाल्यामुळे आहे, आणण वर्िेषतः, स्रक्चरल र्िंिवर्द्र्ेष, ज्यामुळे स्र्त: आणण तयािंच्या 
समुदाय सिंरक्ण करण्यासाठी काही र्टािंना कमी सिंधी शमळते. काशळमा आजार लढण्यासाठी मदत करणार नाही 
(केर्ळ इिंग्रजी मजकूर). अफर्ा आणण चुकीची माहहती पसरणे थािंबर्ण्यासाठी फक्त अचूक माहहती िेअर करा. 

• WA स्टेट Department of Health 2019 नोव्हेल कोरोनाव्हायरस उदे्रक (कोवर्ड-19) (काही अततररक्त 

भाषा उपलब्ध) 

• WA राज्य कोरोनावर्षाण ूप्रततसाद (कोवर्ड-19) (काही अन्य भाषािंमध्ये अनुर्ाहदत) 

• आपल्या स्थातनक आरोग्य वर्भार् ककिं र्ा न्जल्हा िोधा (काही अततररक्त भाषा उपलब्ध) 

• CDC कोरोना व्हायरस (कोवर्ड-19) (काही अन्य भाषािंमध्ये अनुर्ाहदत) 

अधधक प्रश्ि आहेत? आमच्या कोवर्ड-19 माहहती हॉटलाईनर्र कॉल करा 1-800-525-0127. हॉटलाइनचे कामाचे 
तास: 

• सोमर्ारी सकाळी 6 सकाळी त ेरात्री 10 र्ाजता. 
• मिंर्ळर्ारी त ेरवर्र्ारी 6 सकाळी त ेरात्री 6 र्ाजता.  
• राज्यातील सुट्टीचे हदर्स (इिंग्रजी मजकूर) सकाळी 6 ते सिंध्याकाळी 6.  

इिंटरवप्रटेहटव्ह सेर्ािंकररता # दाबा तयािंच्या उततरानिंतर तुमची भाषा बोला. आपल्या स्र्त: च्या आरोग्य ककिं र्ा 
चाचणीच्या तनकालवर्षयक प्रश्नािंसाठी, आरोग्य सेर्ा प्रदातयािंिी सिंपकव  साधा. 

दसुयाव स्र्रूपात हा दस्तऐर्ज शमळर्ण्याची वर्निंती करण्यासाठी, 1-800-525-0127 कॉल. मूक ककिं र्ा बधीर 

ग्राहकािंनी, कृपया 711 (र्ॉशििंग्टन ररले) ला कॉल करार्ा (फक्त इिंग्रजी) ककिं र्ा civil.rights@doh.wa.gov ला ईमेल 

करार्ा. 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
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://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

