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अंतरिम कोविड -19 स्वयं-चाचणी मार्गदर्गन 
5 वडसेंबि 2022 बदलांचा सािांर्  

● 2 वर्षांपेक्षष कमी वयषच्यष मुलषांमधे्य स्वयां-चषचण्षांच्यष वषपरषबद्दल मषहिती जोडली 
● अद्ययषवत मषहिती तुम्ही नकषरषत्मक चषचणी केल्यषस कषय करषवे 

परिचय 
कोहवड -19 चष प्रसषर कमी करण्षत मदत करण्षसषठी चषचणी अत्यांत मित्त्वषची आिे. चषचणी अनेक 
पररस्थिती ांमधे्य उपयुक्त आिे: 

● तुम्हषलष कोहवड -19 ची लक्षणे आढळल्यषस, तुमची शक्य हततक्यष लवकर चषचणी करून घ्यषवी 
आहण  कोहवड -19 लक्षण हनणणय वृक्ष (अहतररक्त भषर्ष उपलब्ध) मधील पषयऱ्यष फॉलो करष.  

● तुम्ही कोहवड-19 झषलेल्यष एखषद्यषच्यष सांपकषणत आलेले असल्यषस, तुम्ही कोहवड-19 झषलेल्यष 
एखषद्यषच्यष सांपकषणत आलेले असल्यषस कषय करषवे (अहतररक्त भषर्ष उपलब्ध) मधील मषर्णदशणनषचे 
पषलन करषवे, ह्यषत चषचणी समषवेहशत आिे.  

● तुम्ही कषिीवेळष तुम्हषलष लक्षणे नसल्यषस आहण तुम्हषलष कोहवड -19 असल्यषच्यष सांपकषणत 
असल्यषची मषहिती नसल्यषस, प्रवषसषसषरख्यष आर्षमी हियषकलषपषच्यष अर्ोदर चषचणी करू 
शकतष.  

तुमची आरोग्य सेवष प्रदषत्यषद्वषरे, सषवणजहनक आरोग्य चषचणी सषइटद्वषरे चषचणी केली जषऊ शकते हकां वष 
एकतर स्व-संकलन वकट हकां वष स्व-चाचणी वषपरू शकतष जी घरी हकां वष इतर कोठेिी केली जषऊ 
शकते. कधीकधी स्व-चषचणीलष “िोम टेस्ट,” “अ ॅट िोम टेस्ट” हकां वष “ओव्हर-द-कषउांटर टेस्ट” असेिी 
म्हणतषत. सध्यष उपलब्ध असलेल्यष सेल्फ-कलेक्शन हकट आहण स्व-चषचण्षांचष वषपर सध्यषचष सांसर्ण 
तपषसण्षसषठी केलष जषतो, यषचष अर्ण तुम्हषलष सध्यष कोहवड -19 असण्षची शक्यतष आिे की नषिी. 
तुम्हषलष पूवी कोहवड -19 झषलष िोतष की नषिी यषची मषहिती ते देत नषिीत. 

स्व-सांकलन हकट आहण स्वयां-चषचण्ष एकतर हप्रस्थिप्शनद्वषरे हकां वष फषमणसी हकां वष हकरकोळ दुकषनषत 
ओव्हर-द-कषउांटर (हप्रस्थिप्शनहशवषय) उपलब्ध आिेत. बहुतेक खषजर्ी हवमष िे आवश्यक (केवळ इांग्रजी) 
प्रहत महिनष 8 स्व-चषचण्ष कव्हर करण्षसषठी कव्हर केलेल्यष व्यक्तीसषठी असतषत. रषज्यभरषतील कुटुांबे 
Department of Health (DOH आरोग्य हवभषर्) कडून त्यषच्यष Say Yes! COVID Test पढुाकार (िोय 
म्हणष! कोहवड चषचणी उपिम)च्यष मषध्यमषतून मोफत कोहवड-19 चषचण्ष घेण्षस पषत्र आिेत. िे 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420309-COVID19ExposedGuidance-Marathi.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420309-COVID19ExposedGuidance-Marathi.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
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कोणत्यषिी फेडरल उपिमषव्यहतररक्त आिे. कुटुांबे सध्यष प्रते्यक महिन्यषत दोन ऑडणर देऊ शकतषत, 
ज्यषमधे्य दरमिष 10 पयांत हवनषमूल्य चषचण्षांचष समषवेश आिे. ऑडणर ऑनलषइन सबहमट केल्यष जषऊ 
शकतषत, यष द्वषरे Home(िोम) - Say Yes!To Covid Test(sayyescovidhometest.org) (अहतररक्त 
भषर्ष उपलब्ध) हकां वष DOH कोहवड-19 िॉटलषईन 1-800-525-0127. तयषर असणे आहण 
आवश्यकतेनुसषर चषचणीसषठी चषचण्ष उपलब्ध असणे मित्त्वषचे आिे. ऑडणर हमळषल्यषपषसून सषधषरणपणे 
2-4 हदवसषत चषचण्ष येण्षची अपेक्षष केली जषऊ शकते, जरी ती रषज्यषतील वेर्वेर्ळ्यष भषर्षांमधे्य बदलू 
शकते. 

यषवेळी, US Food and Drug Administration (FDAयूएस अन्न आहण और्ध प्रशषसन) ने 
2 वर्षांखषलील मुलषांमधे्य वषपरण्षसषठी कोणत्यषिी घरषतील कोहवड -19 रॅ हपड अँटीजेन चषचणीलष मषन्यतष 
हकां वष अहधकृत केलेली नषिी. तर्षहप, 2 वर्षांपेक्षष कमी वयषच्यष मुलषांमधे्य घरषतील जलद प्रहतजन चषचण्ष 
सुरहक्षतपणे एक्सपोजर, अलर्षव आहण लक्षणषत्मक चषचणीच्यष उदे्दशषने वषपरल्यष जषऊ शकतषत. 2 
वर्षांखषलील मुलषांची चषचणी घेण्षचष हनणणय घेणषऱ्यष पषलकषांनी हकां वष पषलकषांनी स्वत: घरी जलद प्रहतजन 
चषचणी घ्यषवी अशी हशफषरस केली जषते.  

कषरण FDA ने 2 वर्षांखषलील मुलषांसषठी, K-12 शषळष आहण मुलषांची कषळजी वषपरण्षसषठी घरी  
कोहवड-19 जलद प्रहतजन चषचणी मांजूर हकां वष अहधकृत केलेली नषिी मषफ केलेल्यष वैद्यकीय चषचणी 
सषइट (एमटीएस) परवषन्यषस 2 वर्षांखषलील मुलषांवर घरी जलद प्रहतजन चषचण्ष करण्षची परवषनर्ी नषिी. 
K-12 शषळष आहण मुलषांची कषळजी घेत असलेल्यष सांिष त्यषांच्यष वषपरषसषठी पषलकषांनष हकां वष कषळजी 
घेणषर्यषांनष घरी जलद प्रहतजन चषचणी प्रदषन करू शकतषत.  

हा दस्तऐिज स्व-चाचणीनंति काय किािे याचे मार्गदर्गन प्रदान कितो.[यषचष अर्ण तुम्ही स्वतः  करषल 
अशी चषचणी, जी आरोग्यसेवष प्रदषत्यषद्वषरे हनधषणररत हकां वष प्रशषहसत केलेली नषिी हकां वष प्रयोर्शषळेत 
पषठवली जषत नषिी.  

तुम्ही स्व-चषचणी वषपरत असल्यषस, चषचणी वषपरण्षपूवी हनमषणत्यषच्यष सांपूणण सूचनष वषचष यषची खषत्री करष. 
तुमच्यष पररणषमषांबद्दल तुम्हषलष प्रश्न असल्यषस आरोग्य सेवष प्रदषत्यषशी बोलष. कषिी शषळष आहण कषयणिळे 
कषमषवर हकां वष शषळेत परत येण्षसषठी स्वयां-चषचणी स्वीकषरू शकतषत. तुम्ही परत येण्षस तयषर आिषत 
की नषिी िे हनधषणररत करण्षसषठी तुम्ही तुमच्यष हनयोक्तष, शषळष इत्यषदी ांशी तुमच्यष हनकषलषांची चचषण 
करषवी. 

 

 

 

https://sayyescovidhometest.org/
https://sayyescovidhometest.org/
https://sayyescovidhometest.org/
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तुमचष स्व-चषचणी पररणषम (नकषरषत्मक आहण सकषरषत्मक दोन्ही) ऑनलषइन  Say Yes!  COVID 
Test Digital Assistant( हडहजटल अहसस्टांट) (स्पॅहनशमधे्य उपलब्ध) िे वषपरून कळवष. तुम्ही यष 
सषधनषचष वषपर कोणत्यषिी स्व-चषचणीचष अिवषल देण्षसषठी करू शकतष, जरी तुम्ही तुमची चषचणी Say 
Yes! COVID Test प्रोग्रषम टूल वषपरून केलेली नसेल तरी. वॉहशांग्टनमधील कोहवड-19 चष प्रसषर 
अहधक चषांर्ल्यष प्रकषरे समजून घेण्षसषठी स्व-चषचण्षांचष अिवषल देणे आम्हषलष मदत करते. 

तुमची चाचणी पॉविवटव्ह असल्यास 
तुमची स्व-चषचणी पॉहझहटव्ह आढळल्यषस, वॉहशांग्टन रषज्य DOH तुमची कोहवड -19 चषचणी पॉहझहटव्ह 
आली तर कषय करषवे (अहतररक्त भषर्ष उपलब्ध) मषर्णदशणन वषचष ज्यषत स्वतः चे आहण इतरषांचे रक्षण कसे 
करषयचे िी तपशीलवषर मषहिती आिे आहण ज्यषमधे्य अलर्षव आहण तुम्हषलष र्ांभीर आजषर िोण्षचष धोकष 
असल्यषस उपचषर कसे हमळवषयचे यषबद्दल मषहिती पण समषहवष्ट आिे. पॉहझहटव्ह चषचणी हनकषलषसि 
पुनरषवृत्ती चषचणीची हशफषरस केलेली नषिी. तुमच्यष आरोग्य सेवष प्रदषत्यषलष तुमच्यष सकषरषत्मक चषचणीच्यष 
हनकषलषबद्दल सषांर्ष आहण तुमच्यष आजषरपणषत त्यषांच्यष सांपकषणत रिष. जर तुम्हषलष प्रश्न असतील आहण 
तुम्ही आरोग्य सेवष प्रदषत्यषमधे्य प्रवेश करू शकत नसषल, तर WA DOH िॉटलषईनलष 1-800-525-
0127 वर कॉल करष. 

कोहवड-19 रे्रपीहटक्स (उपचषर आहण और्धे) लवकर सुरु केल्यषने र्ांभीर आजषर िोण्षचष धोकष कमी 
िोऊ शकतो आहण कोहवड-19 असलेल्यष लोकषांसषठी रुग्णषलयषत दषखल िोण्षचष धोकष कमी िोऊ 
शकतो ज्यषांनष अहधक र्ांभीर आजषर िोण्षचष धोकष आिे. ज्यष लोकषांनष खूप आजषरी पडण्षची शक्यतष 
असते त्यषमधे्य वयस्कर प्रौढ (वय 50 वरे् हकां वष त्यषहून अहधक, वृद्धषपकषळषत जोखीम वषढते), लसीकरण 
न केलेले हकां वष अद्ययषवत नसलेले लोक आहण अशक्त रोर्प्रहतकषर प्रणषली यषांसषरख्यष हवहशष्ट वैद्यकीय 
पररस्थिती असलेले मुले आहण प्रौढ यषांचष समषवेश िोतो.  तुम्ही पषत्र ठरू शकतष असे तुम्हषलष वषटत 
असल्यषस, कृपयष कोहवड -19 रे्रपीहटक्स (PrEP (प्री-एक्सपोजर प्रोहफलॅस्थक्सस), मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज 
हकां वष ओरल अँटीव्हषयरल) सषठी तुमची पषत्रतष हनहित करण्षसषठी तुमच्यष आरोग्य सेवष प्रदषत्यषशी बोलष. 
उर्ीि करू नका: परिणामकािक होण्यासाठी, तुम्हाला प्रथम लक्षणे वदसू लार्ल्यानंति काही 
वदिसांत उपचाि सुरू किणे आिश्यक आहे. 

तुम्हषलष मोफत टेहलिेल्थ सांसषधनषांमधे्य प्रवेश करण्षत स्वषरस्य असल्यषस, कृपयष  कोहवड -19 
उपचषरषांसषठी मोफत टेहलिेल्थ (स्पॅहनशमधे्य उपलब्ध) लष भेट द्यष आहण भेटीची वेळ सेट करण्षसषठी 
सूचनषांचे अनुसरण करष. हवहशष्ट कोहवड -19 उपचषरषांबद्दल तुमच्यष आहण तुमच्यष आरोग्य सेवष प्रदषत्यषसषठी 
अहधक मषहितीसषठी DOH वेबपृष्ठ (अहतररक्त भषर्ष उपलब्ध) लष भेट द्यष. 

https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420308-COVIDPositive-Marathi.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420308-COVIDPositive-Marathi.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
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एकषांतवषसषत तुम्हषलष अन्न, वैयस्थक्तक कषळजी हकट हकां वष इतर र्रजष यषसषरख्यष मदत िवी 
असल्यषस, तुम्ही तुमच्यष चषचणीचष सकषरषत्मक पररणषम कळवण्षसषठी WA DOH िॉटलषईनलष 1-
800-525-0127 वर कॉल करू शकतष आहण Care Connect शी बोलण्षस सषांरू् शकतष हकां वष 
तुमच्यष Care Connect (अहतररक्त भषर लषरे्ल) िबशी सांपकण  सषधष. तुम्हषलष एकषांतवषसषत मदत िवी 
असल्यषस, कृपयष मदत हमळण्षस हवलांब टषळण्षसषठी िॉटलषईनद्वषरे तुमच्यष चषचणी हनकषलषचष 
अिवषल द्यष.  

तुम्ही तुमच्यष सांपकषांत येणषऱ् यषांनष सषांर्ष हक ते कोहवड -19 लष एक्सपोज झषलेले असू शकतषत व त्यषांनष 
तुम्ही जर कोहवड-19 असलेल्यष कोणषच्यष सषहन्नध्यषत सांभषव्यपणे एक्स्पोज झषल्यषस कषय करषवे 
(अहतररक्त भषर्ष उपलब्ध.).  एक जवळचष सांपकषणत असण्षचष सवणसषमषन्य अर्ण आिे की तो कोहवड-
19 असलेल्यष कोणषच्यष तरी 6 फूटषच्यष आत 15 एकहत्रत हमहनटषांसषठी हकां वष 24-तषसषांच्यष 
कषलवधीमधे्य अहधक वेळ िोतष. तरीदेखील, जर तुम्ही सांभषव्य एक्स्पोझरचष धोकष वषढण्षच्यष 
पररस्थितीमधे्य असल्यषस, जसे की मयषणदीत जषर्ष, हनकृष्ट वे्हस्थिलेशन असलेल्यष जषर्ष हकां वष ओरडणे 
हकां वष र्षणे म्हणणे यष सषरख्यष हियष लोक करत आिेत अश्यष हठकषणी, जरी तुम्ही त्यषांच्यषपषसून 
6 फूटषपेक्षष जषस्त अांतरषवर असलष तरी देखील तुम्ही एक्स्पोज िोऊ शकण्षची शक्यतष आिे. तुम्हषलष 
कोणतीिी लक्षणे हदसण्षच्यष 48 तषसषांपूवी (हकां वष 2 हदवस) आहण तुम्हषलष लक्षणे हदसू लषर्ल्यषनांतर 
हकमषन 10 हदवसषांपयांत तुम्ही कोहवड -19 पसरवू शकतष. जर तुम्हषलष लक्षणे आढळली नषिीत परां तु 
कोहवड -19 सषठी पॉहझहटव्ह चषचणी आली, तर तुमची पॉहझहटव्ह चषचणी िोण्षपूवी 48 तषस (हकां वष 
2 हदवस) आहण तुमच्यष पॉहझहटव्ह चषचणीनांतर हकमषन 10 हदवसषांपयांत तुम्ही कोहवड -19 पसरवू 
शकतष. जर तुमचष एकषांतवषस कषलषवधी 10 हदवसषांपेक्षष जषस्त असेल, जसे की तुम्ही अजूनिी लक्षणे 
अनुभवत असषल हकां वष र्ांभीरपणे आजषरी असषल हकां वष तुमची रोर्प्रहतकषरक शक्ती कमी असेल, तर 
तुमचष एकषांतवषस कषलषवधी सांपेपयांतर तुम्हषलष सांसर्णजन्य समजले जषईल. तुमच्यष जवळच्यष सांपकषांनष ते 
कोहवड -19 च्यष सांपकषणत आले आिेत िे कळवून तुम्ही प्रते्यकषचे सांरक्षण करण्षत मदत करत 
आिषत.  

तुम्ही WA Notify(WA वॉहशांग्टन नोहटफषय)(अहतररक्त भषर्ष उपलब्ध) वषपरत असल्यषस आहण  
स्व-चषचणीसि कोहवड -19 सषठी पॉहझहटव्ह चषचणी घेतल्यषस, तुम्ही अज्ञषतपणे इतर वषपरकत्यषांनष सूचनष 
देण्षसषठी पडतषळणी कोडची हवनांती करणे आहण अ ॅपमधे्य तुमच्यष हनकषलषची पुष्टी करणे यषसषठी 
WA Notify वषपरू शकतष. िे अ ॅप वषपरणषऱ्यष लोकषांनष सूहचत करेल जे सांभषव्यत: एक्सपोज झषले आिेत 
जेणेकरून ते स्वतः चे आहण त्यषांच्यष सभोवतषलच्यष लोकषांचे रक्षण करण्षसषठी खबरदषरी घेऊ शकतील. 
तुम्ही जेव्हष WA Notify वषपरतष तेव्हष कोणतीिी व्यस्थक्तर्त हकां वष ओळखतष येण्षजोर्ी मषहिती र्ोळष 
केली हकां वष शेअर केली जषणषर नषिी. पडतषळणी कोडची हवनांती करण्षस: 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420309-COVID19ExposedGuidance-Marathi.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/wa-notify
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1. तुमचष मोबषइल हडव्हषइस वषपरुन (Android हकां वष iPhone), कू्यआर कोड स्कॅ न करष हकां वष 
एकष पडतषळणी कोडची हवनांती करष (फक्त इांग्रजी):  

 

2. तुमच्यष उपकरणषचष फोन िमषांक: प्रहवष्ट करष जो WA Notify आहण तुमच्यष पॉहझहटव्ह कोहवड-
19 चषचणी ची तषरीख यषांचष वषपर करेल. 

3. “Continue(पुढे सुरू ठेवष) हनवडष. 

तुम्ही WA Notify मधे्य पडतषळणी कोडची हवनांती करण्षस अक्षम असल्यषस, तुम्ही रषज्य कोहवड-19 
िॉटलषईन, 1-800-525-0127, लष कॉल करषवष नांतर # दषबषवे, आहण िॉटलषईन कमणचषरीवर्षणलष कळेल 
की तुम्ही एक WA Notify वषपरकतषण आिषत. िॉटलषईन कमणचषरीवर्ण तुम्हषलष एक पडतषळणी हलांक प्रदषन 
करतील जी तुम्ही इतर WA Notify वषपरकत्यषांनष ते एक्स्पोझ झषले असल्यषचष इशषरष देण्षसषठी वषपरू 
शकतष. 

कृपयष भेट द्यष “स्वत: चषचणी करून तुमची कोहवड -19 चषचणी पॉहझहटव्ह आढळल्यषस इतरषांनष कसे 
सूहचत करषवे” (अहतररक्त भषर्ष उपलब्ध) अहधक मषहितीसषठी WANotify.org (अहतररक्त भषर्ष उपलब्ध) 
वरील हवभषर्. तुम्हषलष WA Notify बद्दल अहधक जषणून घ्यषयचे असल्यषस, ते तुमच्यष फोनमधे्य कसे 
जोडषयचे यषसि, WANotify.org लष भेट द्यष }(अहतररक्त भषर्ष उपलब्ध). 

तुमची चाचणी नेरे्वटि असल्यास  
नेरे्हटव चषचणी हनकषलषचष अर्ण असष आिे की SARS-CoV-2 िष हवर्षणू जो कोहवड -19 लष कषरणीभूत 
आिे, त्यष वेळी चषचणीद्वषरे आढळलष नषिी.  

िहमक चषचणी म्हणजे जेव्हष एखषदी व्यक्ती अनेक वेळष चषचणी करते, जसे की दर कषिी हदवसषांनी. 
वषरांवषर चषचणी करून, तुम्ही कोहवड -19 अहधक लवकर शोधू शकतष आहण सांसर्षणचष प्रसषर कमी करू 
शकतष. सेल्फ-कलेक्शन हकट सिसष दुसऱ्यष चषचणीसि येतषत आहण ते िहमक वषपरण्षसषठी हडझषइन 
केलेले असतषत. तुमची पहिली स्वयां-चषचणी नकषरषत्मक असल्यषस, तुम्ही िहमक चषचणीसषठी हनमषणत्यषच्यष 
सूचनषांचे पषलन केले पषहिजे. ह्यषत सषमषन्यतः  तीन हदवसषांत हकमषन दोनदष चषचणी करषवी लषर्ते ज्यषत 
चषचण्षांमधे्य हकमषन 24 तषस आहण जषस्तीत जषस्त 48 तषसषांपेक्षष जषस्त कषलषवधी नसषवष. तुमच्यष 

https://g.co/ens/report
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/wa-notify#1
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/wa-notify#1
https://www.wanotify.org/
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/wa-notify
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चषचणीच्यष हनकषलषांबद्दल हकां वष िहमक चषचणीबद्दल तुम्हषलष कषिी प्रश्न असल्यषस आरोग्य सेवष प्रदषत्यषशी 
सांपकण  सषधष.  

नकषरषत्मक अ ॅट िोम कोहवड -19 प्रहतजन चषचणी कधीकधी "खोटे नकषरषत्मक" पररणषम दषखवू शकते. 
यषचष अर्ण चषचणीमधे्य तुमच्यष नषकषतील स्वॅबच्यष नमुन्यषत SARS-CoV-2 हवर्षणू आढळलष नषिी. 
तुम्हषलष कोहवड -19 ची लक्षणे हकां वष कोहवड -19 सांसर्षणची उच्च शक्यतष असल्यषस (जसे की  
कोहवड-19 समुदषय स्तर (येरे् उपलब्ध स्पॅहनश) जषस्त आिे हकां वष जर तुम्ही कोहवड -19 असलेल्यष 
एखषद्यषच्यष सांपकषणत आलष असषल तर) वषरांवषर चषचणीची हशफषरस केली जषते: 

● तुमची सुरुवषतीलष चषचणी नकषरषत्मक आली आहण तुम्हषलष COVID-19 ची लक्षणे 
आढळल्यषस,तुम्हषलष लक्षणे सुरु झषल्यषनांतर कमीत कमी पषच हदवसषांसषठी प्रते्यक 24-48 तषसषांनी 
वषरांवषर चषचणी करष.  

● तुम्हषलष कोहवड -19 ची लक्षणे नसल्यषस आहण कदषहचत तुम्ही कोहवड -19 च्यष सांपकषणत आले 
असषल तर, पहिल्यष नकषरषत्मक चषचणीनांतर 24-48 तषसषांनांतर प्रहतजन चषचणीसि पुन्हष चषचणी 
करष. दुसरी चषचणी नकषरषत्मक असल्यषस, परां तु कोहवड -19 सषठी हचांतष असल्यषस, तुम्ही दुसऱ्यष 
नकषरषत्मक चषचणीनांतर 24-48 तषसषांनी, एकूण हकमषन 3 चषचण्षांसषठी पुन्हष चषचणी घेऊ शकतष. 
तुमच्यषकडे प्रहतजन चषचणीसि 3 वेळष चषचणी करण्षसषठी पुरेशी सांसषधने नसल्यषस, तुमच्यष 
सांसषधनषांनुसषर आहण तुमच्यष आहण तुमच्यष सभोवतषलच्यष लोकषांच्यष जोखमीच्यष पषतळीनुसषर कमी 
चषचणी करणे स्वीकषयण आिे. 

● तुमच्यष वषरांवषर चषचणीचे पररणषम नकषरषत्मक असल्यषस, परां तु तुम्हषलष कोहवड-19 असण्षची 
कषळजी वषटत असल्यषस, तुम्ही प्रहतजन चषचणी वषपरून पुन्हष चषचणी करण्षचे हनवडू शकतष, 
प्रयोर्शषळेतील आस्थिक-आधषररत चषचणी करण्षचष हवचषर करू शकतष हकां वष तुमच्यष आरोग्य 
सेवष प्रदषत्यषलष कॉल करू शकतष. 

अहधक मषहितीसषठी DOH नॉन-िेल्थ केअर सेहटांग्ज आहण पस्थिक(अहतररक्त भषर्ष उपलब्ध) मधलष लक्षण 
हनणणय वृक्ष पिष. 

तुम्ही एखषद्यष कोहवड -19 असल्यषच्यष सांपकषणत आले असल्यषस आहण तुमची चषचणी नेरे्हटव येत 
असल्यषस, तुम्ही कोहवड-19 असणष-यष एखषद्यषच्यष सांपकषणत असल्यषस कषय करषवे ( अहतररक्त भषर्ष 
उपलब्ध) मधल्यष मषर्णदशणनषचे पषलन करत रिष.  

 

 

 

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/2022-11/420309-COVID19ExposedGuidance-Marathi.pdf
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जि तुमचा वनकाल अिैध वकंिा तु्रटी दाखित असेल 
कषिीवेळष हनकषल स्पष्ट नसतषत हकां वष अहनहणणत असतषत आहण तुमचष हनकषल पॉहझहटव हकां वष नेरे्हटव 
आिे की नषिी िे चषचणी तुम्हषलष सषांरू् शकत नषिी. अवैध पररणषम अनेक कषरणषांमुळे येऊ शकतषत, जसे 
की तुमचष नमुनष योग्यररत्यष र्ोळष केलष रे्लष नसषवष हकां वष सेल्फ-कलेक्शन टेस्ट हकटमधे्य हबघषड झषलष 
असषवष. अवैध चषचणी पररणषम दुहमणळ आिेत परां तु येऊ शकतषत. 

स्वयां-चषचणीवरील प्रदशणन अवैध पररणषम हकां वष चषचणी तु्रटी दशणहवत असल्यषस, चषचणी योग्यररत्यष कषयण 
करत नषिी. असे झषल्यषस, दुसरी चषचणी उपलब्ध असल्यषस नवीन चषचणी हकटसि चषचणी पुन्हष करष. 
दुसरष पररणषम अद्यषप अवैध असल्यषस, सूचनष पिष आहण सिषय्यषसषठी हनमषणत्यषशी सांपकण  सषधष. तुम्ही 
िेल्थकेअर प्रदषत्यषकडून हकां वष पस्थिक िेर् टेस्थस्टांर् सषइट (अहतररक्त भषर्ष उपलब्ध) कडून चषचणी देखील 
हमळवू शकतष. 

अवधक कोविड -19 मावहती आवण संसाधने  
वतणमषन वॉहशांग्टनमधील कोहवड-19 पररस्थिती (केवळ इांग्रजी) वर अद्ययषवत रिष, र्व्हनणर इनस्लीच्यष 
घोर्णष (हचनी (सरलीकृत), कोररयन, रहशयन, स्पॅहनश आहण स्थव्हएतनषमीमधे्य उपलब्ध – वेबसषइटच्यष 
शीर्णिषनी असलेल्यष सूचीमधून हनवडष), लक्षणे (अहतररक्त भषर्षांमधे्य उपलब्ध – चीनी (सरलीकृत), 
कोररयन, स्पॅहनश, स्थव्हएतनषमी), ते कसे पसरते (अहतररक्त भषर्षांमधे्य उपलब्ध – चीनी (सरलीकृत), 
कोररयन, स्पॅहनश, स्थव्हएतनषमी), लोकषांची चषचणी कशी आहण केव्हष घ्यषवी (अहतररक्त भषर्षांमधे्य उपलब्ध), 
आहण लस कुठे शोधषयची{ (अहतररक्त भषर्षांमधे्य उपलब्ध). आम्हषलष वषरांवषर हवचषरले जषणषरे प्रश्न बघष 
(फक्त इांग्रजी) अहधक मषहितीसषठी. 

एखषद्यष व्यक्तीलष त्यषची जषत / वांश हकां वष रषष्टर ीयत्व ह्यषमुळे कोहवड-19 चष जषस्त धोकष उद्भवत नषिी. 
तर्षहप, आकडेवषरीवरून असे हदसून येत आिे की कोहवड-19 मुळे रांर्षच्यष अनुशांघषने समुदषयषांवर 
बेहिशेबी पररणषम िोत आिे. िे वांशहवदे्वर्षचष पररणषम झषल्यषमुळे झषले आिे, आहण हवशेर्तः , स्टर क्चरल 
वांशहवदे्वर्, ज्यषमुळे स्वत: आहण त्यषांच्यष समुदषय सांरक्षण करण्षसषठी कषिी र्टषांनष कमी सांधी हमळते. 
कषहळमष आजषर लढण्षसषठी मदत करणषर नषिी (केवळ इांग्रजी मजकूर).  अफवष आहण चुकीची मषहिती 
पसरणे र्षांबवण्षसषठी फक्त अचूक मषहिती शेअर करष. 

● WA State Department of Health कोरोनषव्हषयरस प्रहतसषद (COVID-19) (अहतररक्त 
भषर्षांमधे्य उपलब्ध) 

● आपलष िषहनक आरोग्य हवभषर् हकां वष हजल्हष शोधष (केवळ इांग्रजी) 
● Centers for Disease Control and Prevention (CDC, रोर् हनयांत्रण आहण प्रहतबांध कें दे्र) 

(अहतररक्त भषर्षांमधे्य उपलब्ध – चीनी (सरलीकृत), कोररयन, स्पॅहनश, स्थव्हएतनषमी) 

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.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://coronavirus.wa.gov/
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
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अवधक प्रश्न आहेत? आमच्यष कोहवड-19 मषहिती िॉटलषईनवर कॉल करष 1-800-525-0127. 
िॉटलषईनचे कषमषचे तषस: 

● सोमवषरी सकषळी 6 सकषळी ते रषत्री 10 वषजतष. 
● मांर्ळवषरी ते रहववषरी 6 सकषळी ते रषत्री 6 वषजतष.  
● रषज्यषतील सुट्टीचे हदवस (इांग्रजी मजकूर) सकषळी 6 ते सांध्यषकषळी 6.  

इांटरहप्रटेहटव्ह सेवषांकररतष # दाबा त्यषांच्यष उत्तरषनांतर तुमची भाषा सांर्ा. आपल्यष स्वत: च्यष आरोग्य 
हकां वष चषचणीच्यष हनकषलहवर्यक प्रश्नषांसषठी, आरोग्य सेवष प्रदषत्यषांशी सांपकण  सषधष. 

दुसऱ् यष स्वरूपषत िष दस्तऐवज हमळवण्षची हवनांती करण्षसषठी, 1-800-525-0127 कॉल करष. बहिऱ्यष 
हकां वष कमी ऐकू येणषऱ्यषांनी, कृपयष येरे् कॉल करष 711 (Washington Relay) हकां वष ईमेल 
civil.rights@doh.wa.gov. 
 

https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

