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DOH 420-360  

േകാവിഡ്-19 സ�യം പരിേശാധനയുെട ഇട�ാല മാർ�നിർേ�ശ�ൾ 

2022 ഡിസംബർ 5, മാ��ളുെട സം്രഗഹം  

• 2 വയ�ിന് താെഴയു� കു�ികളിെല സ�യം പരിേശാധനകളുെട (െസൽഫ്-െട�ുകൾ) ഉപേയാഗം 
സംബ�ി�് കൂ�ിേ�ർ� വിവര�ൾ 

• നി�ളുെട പരിേശാധനാഫലം െനഗ�ീവ് ആെണ�ിൽ എ�ുെച�ണം എ�തിെന കുറി�ു� പരിഷ്�രി� 
വിവര�ൾ 

ആമുഖം 

േകാവിഡ-്19 െ�� വ�ാപനം കുറയ്�ാൻ സഹായി�ു�തിന് പരിേശാധന വളെര �പധാനമാണ.് പല സാഹചര��ളിൽ 
പരിേശാധന ഉപേയാഗ�പദമാണ:് 

• നി�ൾ�് േകാവിഡ്-19 െ�� ല�ണ�ൾ ഉെ��ിൽ, നി�ൾ എ�തയും േവഗം പരിേശാധനയ്�് 
വിേധയരാകുകയും േകാവിഡ-്19 േരാഗല�ണ തീരുമാന ചാർ�ുകൾ (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ്) 
എ�തിെല ഘ��ൾ പിൻപ�ുകയും േവണം.  

• േകാവിഡ്-19 ഉ� ഒരാളുമായി നി�ൾ സ�ർ�ം പുലർ�ു� പ�ം, േകാവിഡ-്19 ഉ� ഒരാളുമായി 
നി�ൾ സ�ർ�ം പുലർ�ിയിരി�ാൻ ഇടയുെ��ിൽ എ�ുെച�ണം (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ്) 
എ�തിെല പരിേശാധന ഉൾെ�െടയു� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നി�ൾ പിൻപ�ണം.  

• നി�ൾ�് േരാഗല�ണ�േളാ േകാവിഡ-്19 ഉ� ഒരാളുമായി സ�ർ�ം പുലർ�ിയതായു� അറിേവാ 
ഇെ��ിൽ േപാലും, യാ�ത േപാെലയു� വരാനിരി�ു� ഒരു �പവർ�ന�ിൽ ഏർെ�ടു�തിന് മു�് 
നി�ൾ�് ചിലേ�ാൾ പരിേശാധന നട�ാവു�താണ.്  

ഒരു ആേരാഗ�പരിചരണ ദാതാവിേനാ ഒരു െപാതുജനാേരാഗ� പരിേശാധന �ലേ�ാ പരിേശാധി�ാവു�താണ്, 
അെ��ിൽ വീ�ിേലാ മ�് എവിെടെയ�ിലുേമാ െവ�് െച�ാവു� ഒരു െസൽഫ്-കള�ൻ കിേ�ാ ഒരു െസൽഫ്-
െടേ�ാ ഉപേയാഗി�ാം. സ�യം പരിേശാധനെയ ചിലേ�ാൾ "േഹാം െട�്," "വീ�ിൽ െവ�ു� പരിേശാധന," "ഓവർ-
ദി-കൗ�ർ െട�്" എെ�ാെ� വിളി�ാറു�്. നിലവിൽ ലഭ�മായ െസൽഫ്-കള�ൻ കി�ുകളും െസൽഫ്-
െട�ുകളും നിലവിെല അണുബാധ പരിേശാധി�ാൻ, അതായത് നി�ൾ�് ഇേ�ാൾ സാധ�തയനുസരി�് േകാവിഡ-്
19 ഉേ�ാ ഇ�േയാ എ�് പരിേശാധി�ാൻ ഉപേയാഗി�ു�ു. നി�ൾ�് മു�് േകാവിഡ്-19 ഉ�ായിരുേ�ാ 
എ�തിെന കുറി�ു� വിവര�ൾ അവ നൽകു�ി�. 

െസൽഫ്-കള�ൻ കി�ുകളും െസൽഫ്-െട�ുകളും ഒരു ഫാർമസിയിേലാ റീെ�യിൽ േ�ാറിേലാ കുറി�ടി വഴിേയാ 
ഓവർ-ദി-കൗ�റാേയാ (ഒരു കുറി�ടി ഇ�ാെത) ലഭ�മാണ്. മി� സ�കാര� ഇൻഷുറൻസുകളും പരിര�ിതനായ 
ഒരാൾ�് �പതിമാസം 8 സ�യം പരിേശാധനകൾ കവർ െച�ാൻ ബാധ��രാണ് (ഇം�ീഷിൽ മാ�തം). 
സം�ാന�ുടനീളമു� കുടുംബ�ൾ�് Department of Health (DOH, ആേരാഗ� വകു�)്-ൽ നി� ്Say Yes! COVID Test (േസ 
െയസ്! േകാവിഡ് െട�്) സംരംഭം വഴി സൗജന�മായി േകാവിഡ്-19 െട�ുകൾ സ�ീകരി�ാൻ അർഹതയു�്. 
ഏെതാരു െഫഡറൽ സംരംഭ�ിനും പുറേമയാണിത്. കുടുംബ�ൾ�് നിലവിൽ ഓേരാ മാസവും ര�് ഓർഡറുകൾ 
നൽകാം, അതിൽ �പതിമാസം 10 സൗജന� പരിേശാധനകൾ വെര ഉൾെ�ടു�ു. ഓർഡറുകൾ Home (േഹാം) - Say Yes! To 
Covid Test (sayyescovidhometest.org) (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ്) വഴി ഓൺൈലനായി അെ��ിൽ DOH േകാവിഡ-്19 
േഹാ�്ൈലൻ 1-800-525-0127 വഴി സമർ�ി�ാവു�താണ.് ആവശ�മു�േ�ാൾ പരിേശാധന നട�ാൻ 
ത�ാറായിരി�ുകയും െട�ുകൾ ക�ിൽ ഉ�ായിരി�ുകയും െചേ��ത് �പധാനമാണ.് സാധാരണഗതിയിൽ 
ഓർഡർ ലഭി�് 2-4 ദിവസ�ിനു�ിൽ െട�ുകൾ എ�ുെമ�് �പതീ�ി�ാം, എ�ിരു�ാലും സം�ാന�ിെ�� 
വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ ഇത് വ�ത�ാസെ�ടാം. 

ഇ�െ� നിലയിൽ, US Food and Drug Administration (FDA, യുഎസ് ഫുഡ് ആൻഡ് �ഡഗ് അ��ിനിേ���ഷൻ) 2 വയ�ിൽ 
താെഴയു� കു�ികളിൽ വീ�ിൽ െവ�് ഉപേയാഗി�ാനു� ഏെത�ിലും േകാവിഡ്-19 റാ�ിഡ് ആ��ിജൻ പരിേശാധന 
അംഗീകരി�ുകേയാ അതിന് അധികാരെ�ടു�ുകേയാ െചയ�ി�ി�. എ�ിരു�ാലും, േരാഗബാധയു� ഒരാളുമായി 
സംബർ�ം പുലർ�ൽ, ഒ�െ��് താമസി�ൽ, േരാഗല�ണ പരിേശാധന എ�ിവേയാടു� ബ��ിൽ 2 
വയ�ിൽ താെഴയു� കു�ികളിൽ വീ�ിൽ െവ�ു� റാ�ിഡ് ആ��ിജൻ െട�ുകൾ സുര�ിതമായി ഉപേയാഗി�ാം. 
2 വയ�ിൽ താെഴയു� കു�ികെള പരിേശാധി�ാൻ തീരുമാനി�ു� മാതാപിതാ�േളാ ര�ിതാ�േളാ വീ�ിൽ 
െവ�് റാ�ിഡ് ആ��ിജൻ പരിേശാധന സ�യം നട�ാൻ ശുപാർശ െച�ു�ു.  

2 വയ�ിൽ താെഴയു� കു�ികളിൽ ഉപേയാഗി�ാനു� േകാവിഡ്-19 റാ�ിഡ് ആ��ിജൻ പരിേശാധന FDA 
അംഗീകരി�ുകേയാ അതിന് അധികാരെ�ടു�ുകേയാ െചയ�ി�ി�ാ�തിനാൽ, K-12 ��ൂ ളുകൾ�ും െമഡി�ൽ 
െട�് ൈസ�് (MTS) ൈലസൻസ് ഇളവ് അനുദി�ി�ു� ൈചൽഡ് െകയറുകൾ�ും 2 വയ�ിൽ താെഴയു� 
കു�ികളുെട വീ�ിൽ െവ�ു� റാ�ിഡ് ആ��ിജൻ പരിേശാധനകൾ നട�ാൻ അനുവാദമി�. K-12 ��ൂ ളുകളും 
ൈചൽഡ് െകയറുകളും, ര�ിതാ�ൾ�ും പരിചരി�ു�വർ�ും അവരുെട ഉപേയാഗ�ിനായി വീ�ിൽ െവ�ുളള 
റാ�ിഡ് ആ��ിജൻ െട�ുകൾ നൽകിേയ�ാം.  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420309-COVID19ExposedGuidance-Malayalam.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420309-COVID19ExposedGuidance-Malayalam.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://sayyescovidhometest.org/
https://sayyescovidhometest.org/
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ഒരു സ�യം പരിേശാധനയ്�് േശഷം എ�ാണ് െചേ��ത് എ� കാര��ിൽ ഈ േഡാക�ുെമ��് 
മാർ�നിർേ�ശം നൽകു�ു. ഇതിനർ�ം, ഒരു ആേരാഗ�പരിചരണ ദാതാവ് നിർേ�ശി�ുകേയാ 
നിയ��ി�ുകേയാ െച�ാ� അെ��ിൽ ലേബാറ�റിയിേല�് അയ�ാ�, നി�ൾ സ�യം നട�ു� ഒരു 
പരിേശാധന എ�ാണ്.  

നി�ൾ ഒരു സ�യം പരിേശാധനയാണ് ഉപേയാഗി�ു�െത�ിൽ, െട�് ഉപേയാഗി�ു�തിന് മു�് നിർ�ാതാവിെ�� 
മുഴുവൻ നിർേ�ശ�ളും വായി�ു�ുെവ�് ഉറ�ാ�ുക. നി�ളുെട ഫല�െള കുറി�് നി�ൾ�് 
േചാദ��ളുെ��ിൽ ഒരു ആേരാഗ�പരിചരണ ദാതാവുമായി സംസാരി�ുക. ചില ��ൂ ളുകളും േജാലി�ല�ളും 
േജാലിയിേലാ ��ൂ ളിേലാ തിരിെക �പേവശി�ാനായി സ�യം പരിേശാധനകൾ അംഗീകരിേ��ാം. നി�ൾ മട�ാൻ 
സ�നാേണാ എ�് നിർ�യി�ാൻ നി�ളുെട െതാഴിലുടമയും ��ൂ ളും േപാലു�വരുമായി നി�ളുെട ഫല�ൾ 
നി�ൾ ചർ� െച�ണം. 

Say Yes! COVID Test Digital Assistant (ഡിജി�ൽ അസി���്) (��ാനിഷിൽ ലഭ�മാണ്) ഉപേയാഗി�് നി�ളുെട സ�യം 
പരിേശാധന ഫല�ൾ (െനഗ�ീവും േപാസി�ീവും) ഓൺൈലനായി റിേ�ാർ�് െച�ുക. നി�ളുെട െട�് Say Yes! COVID 
Test േ�പാ�ഗാമിൽ നി�് ഓർഡർ െചയ�തെ��ിലും, ഏെതാരു സ�യം പരിേശാധനയും റിേ�ാർ�് െച�ാൻ നി�ൾ�് 
ഈ ടൂൾ ഉപേയാഗി�ാം. സ�യം പരിേശാധനകൾ റിേ�ാർ�് െച�ു�ത് വാഷിം� �ണിെല േകാവിഡ്-19 െ�� വ�ാപനം 
ന�ായി മന�ിലാ�ാൻ ഞ�െള സഹായി�ു�ു. 

നി�ളുെട പരിേശാധന േപാസി�ീവ് ആെണ�ിൽ 

നി�ളുെട സ�യം പരിേശാധന ഫലം േപാസി�ീവ് ആെണ�ിൽ, നി�െള�െ�യും മ�ു�വെരയും എ�െന 
സംര�ി�ാം എ�തിെന കുറി�ു� വിശദമായ വിവര�ൾ�് വാഷിം� �ൺ േ��് DOH നി�ളുെട േകാവിഡ്-19 
പരിേശാധന േപാസി�ീവ് ആെണ�ിൽ എ�ുെച�ണം (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ)് എ�തിെല 
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ പരിേശാധി�ുക, ഒ�െ��് താമസി�ു�തിെനയും ഗുരുതരമായ േരാഗമു�ാകാനു� സാധ�ത 
നി�ൾ�് കൂടുതലാെണ�ിൽ എ�െന ചികി� േതടാം എ�തിെനയും കുറി�ു� വിവര�ളും അതിലു�്. 
േപാസി�ീവ് പരിേശാധനാ ഫല�ിെ�� ആവർ�ി�ു� പരിേശാധന ശുപാർശ െച�ു�ി�. നി�ളുെട േപാസി�ീവ് 
െട�് ഫലെ� കുറി�് നി�ളുെട ആേരാഗ�പരിചരണ ദാതാവിേനാട് പറയുകയും നി�ളുെട അസുഖ സമയ�് 
അവെര ബ�െ�ടുകയും െച�ുക. നി�ൾ�് േചാദ��ൾ ഉ�ായിരി�ുകയും ഒരു ആേരാഗ�പരിചരണ 
ദാതാവിെന ബ�െ�ടാൻ കഴിയാെതവരികയും െച�ുെ��ിൽ, 1-800-525-0127 എ� WA DOH േഹാ�്ൈലൻ ന�റിൽ 
വിളി�ുക. 

േകാവിഡ-്19 ചികി�ാരീതികൾ (ചികി�കളും മരു�ുകളും) ഉപേയാഗി�ു� ആദ�കാല ഇടെപടൽ, കൂടുതൽ 
ഗുരുതരമായ അസുഖ�ൾ വികാസം�പാപി�ാൻ ഉയർ� സാധ�തയു� േകാവിഡ്-19 േരാഗികൾ�് ഗുരുതരമായ 
അസുഖമു�ാകാനും ആശുപ�തിയിൽ �പേവശി�ി�െ�ടാനു� സാധ�ത കുറയ്�ും. ഗുരുതരമായി േരാഗം 
ബാധി�ാൻ സാധ�തയു�വരിൽ ഉൾെ�ടു�വരാണ് �പായമായവർ (50 വയേസാ അതിൽ കൂടുതേലാ �പായമു�വർ, 
�പായമാകുേ�ാറും അപകടസാധ�ത വർ�ി�ു�ു), �പതിേരാധ കു�ിവയ്�് എടു�ാ�വർ അെ��ിൽ അത് 
പുതിയത�ാ�വർ, ദുർബലമായ േരാഗ�പതിേരാധവ�വ� േപാലു� ചില േരാഗാവ�കളു� കു�ികളും 
മുതിർ�വരും. നി�ൾ�് േയാഗ�തയുെ��് നി�ൾ കരുതു�ുെവ�ിൽ, േകാവിഡ-്19 ചികി�ാരീതികൾ�ു� 
(PrEP (�പീ-എേക്��ാഷർ േ�പാഫിലാ��ിസ)്, േമാേണാേ�ാണൽ ആ��ിേബാഡികൾ അെ��ിൽ വായിലൂെട നൽകു� 
ആൻറിൈവറലുകൾ) നി�ളുെട േയാഗ�ത നിർ�യി�ാൻ നി�ളുെട ആേരാഗ�സംര�ണ ദാതാവിേനാട് 
സംസാരി�ുക. ൈവകരുത്: േരാഗല�ണ�ൾ ക�് ദിവസ�ൾ�ു�ിൽ ചികി� ആരംഭി�ാേല അത് 
ഫല്രപദമാകൂ. 

സൗജന� െടലിെഹൽ�് ഉറവിട�ൾ ആ��സ് െച�ാൻ നി�ൾ�് താൽ�ര�മുെ��ിൽ, ദയവായി േകാവിഡ്-19 
ചികി�യ്�ു� സൗജന� െടലിെഹൽ�് (��ാനിഷിൽ ലഭ�മാണ)് സ�ർശി�് അേ�ായിെന്� ���് �കമീകരി�ാനു� 
നിർേ�ശ�ൾ പിൻപ�ുക. നിർ�ി� േകാവിഡ-്19 ചികി�ാരീതികെള കുറി�് നി�ൾ�ും നി�ളുെട 
ആേരാഗ�പരിചരണ ദാതാവിനുമു� കൂടുതൽ വിവര�ൾ�് DOH െവബ്േപജ് (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ്) 
സ�ർശി�ുക. 

ഒ�െ��് താമസി�ു�തുമായി ബ�െ��് ഭ�ണേമാ വ��ിഗത പരിചരണ കി�ുകേളാ മ�് ആവശ��േളാ 
േപാെലയു� കാര��ളിൽ നി�ൾ�് സഹായം ആവശ�മുെ��ിൽ, നി�ളുെട േപാസി�ീവ് പരിേശാധന ഫലം 
റിേ�ാർ�് െച�ാനും Care Connect-മായി സംസാരി�ാനും നി�ൾ�് 1-800-525-0127 എ� ന�റിൽ WA DOH േഹാ�്
ൈലനിൽ വിളി�ാം, അെ��ിൽ നി�ളുെട Care Connect (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ്) ഹ�ിൽ ബ�െ�ടാം. 
ഒ�െ��് താമസി�ു� കാര��ിൽ നി�ൾ�് സഹായം േവണെമ�ിൽ, സഹായം േതടാനു� കാലതാമസം 
ഒഴിവാ�ാൻ േഹാ�്ൈലൻ വഴി നി�ളുെട പരിേശാധനാ ഫലം റിേ�ാർ�് െച�ുക.  

നി�ളുമായി അടു�് ഇടപഴകിയി�ു�വേരാട് അവർ�് േകാവിഡ്-19 ബാധി�ിരി�ാൻ ഇടയുെ��് പറയുകയും 
അവർ�് േകാവിഡ്-19 ഉ� ഒരാളുമായി നി�ൾ സ�ർ�ം പുലർ�ിയിരി�ാൻ ഇടയുെ��ിൽ എ�ുെച�ണം 
(കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ്) എ�ത് അയ�ുെകാടു�ുകയും െച�ുക. സാധാരണയായി അടു� സ�ർ�ം 
പുലർ�ുക എ�തുെകാ�് അർ�മാ�ു�ത് ഒരു വ��ി 24 മണി�ൂർ കാലയളവിൽ കുറ�ത് 15 മിനി�് 
അെ��ിൽ അതിൽ കൂടുതൽ േകാവിഡ് -19 ഉ� ഒരാളുെട സമീപ�് 6 അടി�ു�ിൽ ആയിരു�ു എ�ാണ.് 
എ�ിരു�ാലും, നിയ��ിത ഇട�ൾ, േമാശം വായുസ�ാരം അെ��ിൽ ആർ�ുവിളിേയാ അെ��ിൽ 
സംഗീതാലാപനേമാ േപാലു� �പവർ�ന�ൾ എ�ി�െന സ�ർ� സാധ�ത വർ�ി�ി�ു� സാഹചര��ളിൽ 
നി�ൾ ഉ�ായിരുെ��ിൽ, മ�ു�വർ നി�ളിൽ നി�് 6 അടിയിൽ കൂടുതൽ അകെലയാെണ�ിൽ േപാലും 

https://safercovid.org/mytest/index.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420308-COVIDPositive-Malayalam.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420308-COVIDPositive-Malayalam.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420309-COVID19ExposedGuidance-Malayalam.pdf
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അവെര േകാവിഡ് ബാധി�ാനു� സാധ�തയു�്. നി�ൾ�് എെ��ിലും േരാഗല�ണ�ൾ ഉ�ാകു�തിന് 48 
മണി�ൂർ (അെ��ിൽ 2 ദിവസം) മു�് മുതൽ േരാഗല�ണ�ൾ ഉ�ായ േശഷം കുറ�ത് 10 ദിവസം വെര 
നി�ൾ േകാവിഡ-്19 പര�ിേയ�ാം. നി�ൾ േരാഗല�ണ�ൾ കാണി�ു�ിെ��ിലും നി�ളുെട േകാവിഡ്-19 
പരിേശാധന േപാസി�ീവ് ആെണ�ിൽ, േപാസി�ീവ് പരിേശാധനയ്�് 48 മണി�ൂർ (അെ��ിൽ 2 ദിവസം) മു�് 
മുതൽ നി�ളുെട േപാസി�ീവ് പരിേശാധനയ്�് േശഷം കുറ�ത് 10 ദിവസം വെര നി�ൾ േകാവിഡ്-19 
പര�ിേയ�ാം. നി�ൾ ഒ�െ��് താമസി�ു� കാലയളവ് 10 ദിവസ�ിൽ കൂടുതലാെണ�ിൽ, അതായത് 
നി�ൾ�് ഇേ�ാഴും േരാഗല�ണ�േളാ കഠിനമായ അസുഖേമാ ഉെ��ിൽ അെ��ിൽ േരാഗ�പതിേരാധേശഷി 
കുറവാെണ�ിൽ, നി�ൾ ഒ�െ��് താമസി�ു� കാലയളവിെ�� അവസാനം വെര നി�െള േരാഗം 
പര�ു�യാളായി കണ�ാ�ും. നി�ളുമായി അടു�് ഇടപഴകിയി�ു�വെര, അവർ�് േകാവിഡ്-19 
ബാധി�ിരി�ാൻ ഇടയുെ��് അറിയി�ു�തിലൂെട എ�ാവേരയും സംര�ി�ാൻ നി�ൾ സഹായി�ു�ു.  

നി�ൾ WA Notify (ഡ��ുഎ േനാ�ിൈഫ) (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ്) ഉപേയാഗി�ുകയും സ�യം 
പരിേശാധനയിൽ േകാവിഡ-്19 േപാസി�ീവാകുകയും െച�ു�ുെവ�ിൽ, നി�ൾ സംബർ�ം 
പുലർ�ിയിരുേ��ാവു� മ�് ഉപേയാ�ാ�െള അത് അ�ാതമായി അറിയി�ാൻ നി�ൾ�് WA Notify 
ഉപേയാഗി�ാം, അതിനായി ഒരു പരിേശാധനാ േകാഡ് അഭ�ർ�ി�ുകയും ആ�ിൽ നി�ളുെട ഫലം 
�ിരീകരി�ുകയും െച�ുക. ഇത് ഈ ആ� ്ഉപേയാഗി�ു�, സംബർ�ം പുലർ�ിയിരി�ാൻ ഇടയു� 
ആളുകെള വിവരം അറിയി�ും, അ�െന അവർ ത�െള�െ�യും ചു�ുമു� ആളുകെളയും സംര�ി�ാൻ 
േവ� മുൻകരുതലുകൾ എടുേ��ാം. നി�ൾ WA Notify ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ വ��ിഗതേമാ നി�െള 
തിരി�റിയാൻ കഴിയു�േതാ ആയ വിവര�െളാ�ും േശഖരി�ുകേയാ പ�ിടുകേയാ െച�ു�ി�. ഒരു 
െവരിഫിേ�ഷൻ േകാഡിനായി അഭ�ർ�ി�ു�തിന്: 

1. നി�ളുെട െമാൈബൽ (Android അെ��ിൽ iPhone) ഉപേയാഗി�്, ക�ു.ആർ. േകാഡ് ��ാൻ െച�ുക അെ��ിൽ 
ഒരു െവരിഫിേ�ഷൻ േകാഡിനായി അഭ�ർ�ി�ുക (ഇം�ീഷിൽ മാ�തം):  

 

2. WA Notify ഉപേയാഗി�ു� നി�ളുെട ഉപകരണ�ിെ�� േഫാൺ ന�റും നി�ളുെട േപാസി�ീവ് േകാവിഡ്-19 
െട�ിെ�� തീയതിയും നൽകുക. 

3. "Continue (തുടരുക)" തിരെ�ടു�ുക. 

WA Notify-യിൽ ഒരു െവരിഫിേ�ഷൻ േകാഡിനായി അഭ�ർ�ി�ാൻ താ�ൾ�് കഴിയു�ിെ��ിൽ, നി�ൾ 
സം�ാന േകാവിഡ് -19 േഹാൈ�്ലൻ, 1-800-525-0127 എ� ന�റിേല�് വിളി�ണം, തുടർ�് # അമർ�ുക, താ�ൾ 
ഒരു WA Notify ഉപേയാ�ാവാെണ�് േഹാൈ�്ലൻ �ാഫിെന അറിയി�ുക. മ�് WA Notify ഉപേയാ�ാ�െള അവർ 
സ�ർ��ിേലർെ��ിരി�ാെമ�് അറിയി�ാൻ നി�ൾ�് ഉപേയാഗി�ാവു� ഒരു െവരിഫിേ�ഷൻ ലി�് 
നി�ൾ�് നൽകാൻ േഹാൈ�്ലൻ ജീവന�ാർ�് സാധി�ും. 

കൂടുതൽ വിവര�ൾ�് ദയവായി WANotify.org-െല (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ)് “സ�യം പരിേശാധനയിൽ 
നി�ൾ�് േകാവിഡ്-19 േപാസി�ീവ് ആെണ�ിൽ മ�ു�വെര എ�െന അറിയി�ാം” (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ 
ലഭ�മാണ്) എ� െസ�ൻ സ�ർശി�ുക. WANotify നി�ളുെട േഫാണിേല�് എ�െന േചർ�ാം എ�ത് ഉൾെ�െട 
അതിെന കുറി�് കൂടുതലറിയാൻ നി�ൾ ആ�ഗഹി�ു�ുെവ�ിൽ, WANotify.org (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ)് 
സ�ർശി�ുക. 

നി�ളുെട പരിേശാധന െനഗ�ീവ് ആെണ�ിൽ  

ഒരു െനഗ�ീവ് പരിേശാധന ഫല�ിെ�� അർ�ം, േകാവിഡ്-19-ന് കാരണമാ�ു� ൈവറസായ SARS-CoV-2, ആ 
സമയ�് പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയി� എ�ാണ്.  

ഒരു വ��ി ഒ�ിലധികം തവണ, ഉദാഹരണ�ിന് ഏതാനും ദിവസ�ൾ ഇടവി�്, പരിേശാധി�ു�താണ് സീരിയൽ 
െട�ിംഗ്. ഇടയ്�ിെട പരിേശാധന നട�ു�തിലൂെട, േകാവിഡ്-19 കൂടുതൽ േവഗ�ിൽ കെ��ാനും 
അണുബാധയുെട വ�ാപനം കുറയ്�ാനും നി�ൾ�് കഴിയും. െസൽഫ്-കള�ൻ കി�ുകൾ പലേ�ാഴും ര�ാമെ� 
പരിേശാധനയ്�് ഒ�ം വരു�ു, അവ ഒരു പര�രയായി ഉപേയാഗി�ാൻ രൂപകൽ�ന െചയ�ി�ു�താണ.് നി�ളുെട 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/wa-notify
https://g.co/ens/report
https://www.wanotify.org/
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/wa-notify#1
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/wa-notify#1
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/wa-notify
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ആദ� സ�യം പരിേശാധന െനഗ�ീവ് ആെണ�ിൽ, സീരിയൽ െട�ിംഗ് സംബ�ി� നിർ�ാതാവിെ�� നിർേ�ശ�ൾ 
നി�ൾ പാലി�ണം. പരിേശാധനകൾ�് ഇടയിൽ കുറ�ത് 24 മണി�ൂറു�തും 48 മണി�ൂറിൽ കൂടാ�തുമായ 
ഒരു ഇടേവളയിൽ, മൂ�് ദിവസ�ിൽ ര�് തവണെയ�ിലും പരിേശാധന നട�ാൻ ഇവ സാധാരണയായി 
ആവശ�െ�ടു�ു. നി�ളുെട പരിേശാധനാ ഫല�െള കുറിേ�ാ സീരിയൽ െട�ിംഗിെന കുറിേ�ാ എെ��ിലും 
േചാദ��ൾ ഉെ��ിൽ ഒരു ആേരാഗ�പരിചരണ ദാതാവിെന ബ�െ�ടുക.  

വീ�ിൽ െവ�ു� േകാവിഡ്-19 ആ��ിജൻ െട�ിെല െനഗ�ീവ് ഫലം ചിലേ�ാൾ “െത�ായി കാണി�ു� െനഗ�ീവ്” 
ഫലമായിരുേ��ാം. നി�ളുെട െനയ�ൽ സ�ാബ് സാ�ിളിലു�ായിരു� SARS-CoV-2 ൈവറസിെന പരിേശാധനയിൽ 
കെ��ിയി� എ�ാണ് ഇതിനർ�ം. നി�ൾ�് േകാവിഡ്-19 െ�� ല�ണ�േളാ േകാവിഡ്-19 അണുബാധ 
ഉ�ാകാൻ ഉയർ� സാധ�തേയാ ഉെ��ിൽ (േകാവിഡ-്19 ക��ൂണി�ി െലവൽ (��ാനിഷിൽ ലഭ�മാണ്) ഉ� ഒരു 
�പേദശ�് ആയിരി�ു�ത് േപാെല, അെ��ിൽ േകാവിഡ്-19 ഉ� ഒരാളുമായി സ�ർ�ം പുലർ�ിയിരുെ��ിൽ) 
ആവർ�ി�ു� പരിേശാധന ശുപാർശ െച�ു�ു: 

• തുട��ിൽ നി�ളുെട പരിേശാധനാഫലം െനഗ�ീവായിരി�ുകയും നി�ൾ�് േകാവിഡ്-19 
ല�ണ�ൾ ഉ�ായിരി�ുകയും െച�ുെ��ിൽ, േരാഗല�ണ�ൾ ആരംഭി� േശഷം കുറ�ത് അ�് 
ദിവസം വെര ഓേരാ 24-48 മണി�ൂറിലും വീ�ും പരിേശാധി�ുക.  

• നി�ൾ�് േകാവിഡ്-19 ല�ണ�ൾ ഇെ��ിലും േകാവിഡ്-19 ഉ�വരുമായി സ�ർ�ം 
പുലർ�ിരി�ാൻ ഇടയുെ��ിൽ, ആദ�െ� െനഗ�ീവ് െട�ിന് േശഷം 24-48 മണി�ൂർ കഴി�് ഒരു 
ആ��ിജൻ െട�് ഉപേയാഗി�് വീ�ും പരിേശാധി�ുക. ര�ാമെ� പരിേശാധന െനഗ�ീവ് ആെണ�ിലും, 
േകാവിഡ-്19 സംബ�ി� ആശ�കൾ നിലവിലുെ��ിൽ, ര�ാമെ� െനഗ�ീവ് െട�ിന് േശഷം കുറ�ത് 
24-48 മണി�ൂർ കഴി�്, െമാ�ം 3 െട�ുകെള�ിലും നി�ൾ�് െചയ�് േനാ�ാവു�താണ്. 3 തവണ 
ആ��ിജൻ െട�് െച�ു�തിന് പര�ാ��മായ സൗകര��ൾ നി�ൾ�ിെ��ിൽ, നി�ളുെട സൗകര��ൾ�ും 
നി�ൾ�ും നി�ളുെട ചു�ുമു�വർ�ുമു� അപകടസാധ�തയുെട േതാത് അനുസരി�ും 
പരിേശാധനകളുെട എ�ം കുറയ്�ു�ത് സ�ീകാര�മാണ.് 

• നി�ളുെട ആവർ�ി�ു� പരിേശാധന ഫല�ൾ െനഗ�ീവ് ആെണ�ിലും നി�ൾ�് േകാവിഡ്-19 
ഉ�ായിരി�ാെമ�് നി�ൾ�് ആശ�യുെ��ിൽ, നി�ൾ�് ഒരു ആ��ിജൻ െട�് ഉപേയാഗി�് വീ�ും 
പരിേശാധി�ാം, ഒരു ലേബാറ�റി േമാളിക�ുലാർ അധി��ിത പരിേശാധന നട�ു�ത് പരിഗണി�ാം, 
അെ��ിൽ നി�ളുെട ആേരാഗ�പരിചരണ ദാതാവിെന വിളി�ുക. 

കൂടുതൽ വിവര�ൾ�ായി DOH ആേരാഗ�പരിചരണ സംബ�മ�ാ� സാഹചര��ൾ�ും 
െപാതുജന�ൾ�ുമു� േരാഗല�ണ തീരുമാന ചാർ�് (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ്) കാണുക. 

നി�ൾ േകാവിഡ-്19 ബാധി� ഒരാളുമായി സ�ർ�ം പുലർ�ിെയ�ിലും പരിേശാധനാഫലം തുടർ�യായി 
െനഗ�ീവ് ആെണ�ിൽ, േകാവിഡ-്19 ഉ� ഒരാളുമായി നി�ൾ സ�ർ�ം പുലർ�ിയിരി�ാൻ ഇടയുെ��ിൽ 
എ�ുെച�ണം എ�തിെല മാർ�നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ു�ത് തുടരുക (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ്).  

നി�ളുെട ഫലം അസാധു അെ��ിൽ പിശക് എ�് കാണി�ുെ��ിൽ 

ചിലേ�ാൾ ഫല�ൾ വ��മ�ായിരി�ാം അെ��ിൽ അനി�ിതമായിരി�ാം, അതായത് നി�ളുെട ഫല�ൾ 
േപാസി�ീവാേണാ െനഗ�ീവാേണാ എ�് പറയാൻ പരിേശാധനയ്�് കഴിയാെതവരു�ു. പല കാരണ�ൾെ�ാ�് 
അസാധുവായ ഫല�ൾ ഉ�ാകാം, ഉദാഹരണ�ിന് നി�ളുെട െ��സിെമൻ ശരിയായി േശഖരി�ി�ി�ായിരി�ാം 
അെ��ിൽ സ�യം േശഖരണ പരിേശാധന കി�് തകരാറിലായിരി�ാം. അസാധുവായ പരിേശാധനാ ഫല�ൾ 
അപൂർവമാണ,് പേ� അത് സംഭവി�ാം. 

സ�യം പരിേശാധനയിെല ഡിേ��്ല ഒരു അസാധുവായ ഫലേമാ പരിേശാധന പിശേകാ കാണി�ു�ുെവ�ിൽ, െട�് 
ശരിയായി �പവർ�ി�ി�. ഇ�െന സംഭവി�ാൽ, മെ�ാരു െട�് ലഭ�മാെണ�ിൽ, ഒരു പുതിയ െട�് കി�് ഉപേയാഗി�് 
പരിേശാധന ആവർ�ി�ുക. ര�ാമെ� ഫലവും അസാധുവാെണ�ിൽ, നിർേ�ശ�ൾ പരിേശാധി�ി�് 
സഹായ�ിനായി നിർ�ാതാവിെന ബ�െ�ടുക. നി�ൾ�് ഒരു ആേരാഗ�പരിചരണ ദാതാവിലൂെട അെ��ിൽ 
െപാതുജനാേരാഗ� പരിേശാധന �ല�് (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ്) പരിേശാധന നട�ാം. 

കൂടുതൽ േകാവിഡ്-19 വിവര�ളും വിഭവ�ളും  

ഇവയിെല വിവര�ൾ അറി�ിരി�ുക: ഇേ�ാഴെ� വാഷിം� �ണിെല േകാവിഡ്-19 �ിതിവിേശഷം (ഇം�ീഷിൽ 
മാ�തം), ഗവർണർ ഇൻ�ീയുെട �പഖ�ാപന�ൾ (ൈചനീസ് (ലളിതമാ�ിയത്), െകാറിയൻ, റഷ�ൻ, ��ാനിഷ,് 
വിയ�്നാമീസ് ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ് – െവബ്ൈസ�ിെ�� മുകളിലു� ലി�ിൽ നി�് തിരെ�ടു�ുക), 
േരാഗല�ണം (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ് – ൈചനീസ് (ലളിതമാ�ിയത്), െകാറിയൻ, ��ാനിഷ്, വിയ�്നാമീസ)്, 
ഇത് എ�െന വ�ാപി�ു�ു (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ് – ൈചനീസ് (ലളിതമാ�ിയത്), െകാറിയൻ, ��ാനിഷ,് 
വിയ�്നാമീസ്), ആളുകൾ എ�െന, എേ�ാൾ പരിേശാധന നട�ണം (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ)്, കൂടാെത 
വാ��ിനുകൾ എവിെട കെ��ാം (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ)്. കൂടുതൽ വിവര�ൾ�്, ഞ�ളുെട പതിവായി 
േചാദി�ു� േചാദ��ൾ (ഇം�ീഷിൽ മാ�തം) കാണുക. 

ഒരു വ��ിയുെട വംശം / വംശീയത അെ��ിൽ േദശീയത എ�ിവയനുസരി�� അവരുെട േകാവിഡ് -19 െ�� 
അപകടസാധ�ത നിർ�യി�ു�ത്. എ�ിരു�ാലും േകാവിഡ് -19, െവ��ാര�ാ� മ�ുവർ��ാെര 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420309-COVID19ExposedGuidance-Malayalam.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420309-COVID19ExposedGuidance-Malayalam.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
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://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
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ആനുപാതികമായി�� ബാധി�ു�െത�് ഡാ� െവളിെ�ടു�ു�ു. വംശീയതയുെട, �പേത�കി�്, ഘടനാപരമായ 
വംശീയതയുെട �പത�ാഘാത�ളാണ് ഇതിന് കാരണം, ചില �ഗൂ�ുകൾ�് ത�െളയും ത�ളുെട 
ക��ൂണി�ികെളയും സംര�ി�ാനു� അവസര�ൾ കുറവാണ്. േരാഗ�ിെനതിെര േപാരാടാൻ 
മുൻവിധികെളാ�ും സഹായി�ി� (ഇം�ീഷിൽ മാ�തം). കിംവദ�ികളും െത�ായ വിവര�ളും പടരാതിരി�ാൻ 
കൃത�മായ വിവര�ൾ മാ�തം പ�ുവയ്�ുക. 

• WA State Department of Health െകാേറാണ ൈവറസ് �പതികരണം (േകാവിഡ-്19) (കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ 
ലഭ�മാണ്) 

• നി�ളുെട �പാേദശിക ആേരാഗ� വകു�് അെ��ിൽ ജി� കെ��ുക (ഇം�ീഷിൽ മാ�തം) 
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ഡിസീസ് കൺേ�ടാൾ ആൻഡ് �പിവൻഷൻ േക���ൾ) 

െകാേറാണ ൈവറസ് (േകാവിഡ-്19) (കുടൂതൽ ഭാഷകളിൽ ലഭ�മാണ് – ൈചനീസ് (ലളിതമാ�ിയത്), 
െകാറിയൻ, ��ാനിഷ്, വിയ�്നാമീസ)് 

കൂടുതൽ േചാദ��ളുേ�ാ? ഞ�ളുെട 1-800-525-0127 എ� േകാവിഡ-്19 ഇൻഫർേമഷൻ േഹാൈ�്ലൻ ന�റിൽ 
വിളി�ുക. േഹാൈ�്ലൻ സമയ�കമം: 

• തി�ളാ� � രാവിെല 6 മുതൽ രാ�തി 10 വെര. 
• െചാ� മുതൽ ഞായർ വെര രാവിെല 6 മുതൽ ൈവകി�് 6 വെര.  
• സം�ാന അവധി ദിന�ൾ (ഇം�ീഷിൽ മാ�തം) രാവിെല 6 മുതൽ ൈവകി�് 6 വെര  

പരിഭാഷാ േസവന�ൾ�ായി, അവർ ഉ�രം നൽകുേ�ാൾ # അമർ�ുകയും നി�ളുെട ഭാഷ പറയുകയും 
െച�ുക. നി�ളുെട സ��ം ആേരാഗ�െ� കുറിേ�ാ പരിേശാധനാ ഫല�െള കുറിേ�ാ ഉ� േചാദ��ൾ�,് 
ദയവായി ഒരു ആേരാഗ�പരിചരണ ദാതാവിെന ബ�െ�ടുക. 

മെ�ാരു േഫാർമാ�ിൽ ഈ േഡാ�ുെമ��് അഭ�ർ�ി�ു�തിന്, 1-800-525-0127-ൽ വിളി�ുക. ബധിരരായ അെ��ിൽ 
േകൾവി�ുറവു� ഉപേഭാ�ാ�ൾ, ദയവായി 711 (Washington Relay) (ഇം�ീഷിൽ മാ�തം) േല�് വിളി�ുക അെ��ിൽ 
civil.rights@doh.wa.gov േല�് ഇെമയിൽ െച�ുക 
 

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://coronavirus.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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
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