
 
Updated December 5, 2022 

DOH 420-360 Telugu 

COVID-19 స ొంతగా పరీక్షొంచుకోవడానికి సొంబొంధ ొంచిన మధ్యొంతర 
మారగదరశనం 
డషస ొంబర్ 5, 2022 మారపుల సారాొంశొం  

• 2 ఏళ్ల  కంట ేతకకువ వయస్సు పిల్లల్ కోస్ం సెల్ఫ్-టెస్సు ల్క ఎల్ా ఉపయోగ ంచాల్నే దాని గుర ంచిన స్మాచారం చేరచబడ ంది 
• పరీక్షల్ో మీకక నెగెటివ్ వసతే , ఏమి చేయాలి అనే దాని గుర ంచిన స్మాచారం అప్డేట్ చేయబడ ంది 

ఉపో ద్ాా తొం 
COVID-19 వ్యాపిేని తగ గంచడంల్ో పరకీ్ ంచడం ఎంతో కీల్క పయతర పో షిస్యే యి. పరీక్ ంచడం అనేక పర సిితుల్ోల  ఉపయోగకరంగయ ఉంట ంద:ి 

• మీకక COVID-19 రోగల్క్షణాల్క ఉంట,ే వీల్ ైనంత తవరగయ మీరు పరకీ్ష చేయించసకొని ఒక వాకతేల్ో COVID-19 రోగ ల్క్షణాల్క కనిపిసతే  ఏమి చేయాలి 
(అదనపు భాషల్ోల  అందసబాట ల్ో ఉంద)ి ల్ోని చరాల్క తీస్సకోవ్యలి.  

• COVID-19 ఉనన ఎవర కైెనా మీరు ఎక్ు్పో జ్ అయినటలయితే, మీరు పరకీ్ష చయేించసకోవడంతో పయట  COVID-19 స్ో కతన ఎవర కైెనా మీరు ఎక్ు్పో జ్ 
అయిన అవకయశం ఉంట ేఏం చేయాలిల్ోని (అదనపు భాషల్క అందసబాట ల్ో ఉనానయి) మారగదరశకయలిన పయటించాలి.  

• మీకక ల్క్షణాల్క ల్ేకపో యినపపటికీ అల్ాగే COVID-19 ఉనన ఎవర కైెనా మీరు ఎక్ు్పో జ్ అయాారో ల్ేదో  మీకక తెలియనపపటిక,ీ పరయాణం ల్ాంట ిపనసల్ 
కోస్ం కొనినస్యరుల  మీరు ముందస్సే గయ పరీక్ష చేయించసకోవచసచ.  

ఆరోగా స్ంరక్షణ పరర వ్ెైడర్ మిమమలిన పరీక్ ంచవచసచ, పరభుతవ ఆరోగా పరీక్ా కంేదరంల్ో మీరు పరకీ్ ంచసకోవచసచ ల్ేదంటే, ఇంటలల నే ల్ేదా ఎకుడెైనా పరీక్ ంచసకోగల్ 
స ల్ఫ్-కలెక్షన్ కిట్ ల్ేదా స ల్ఫ్-టెస్్ట ఉపయోగ ంచవచసచ. సెల్ఫ్-టెస్ు్నస కొనినస్యరుల  "హో మ్ టెస్ు ," "ఎట్-హో మ్ టెస్ు" ల్ేదా "ఓవర్-ద-ిక ంటర్ టెస్ు" అని కూడా 
పిల్కస్యే రు. పరస్సే తం అందసబాట ల్ో ఉనన సెల్ఫ్-కల్ క్షన్ కతట్్ల్క మర యు సలె్ఫ్-టెస్సు ల్క అనవేి పరస్సే తం ఉనన ఇన్్ఫెక్షన్్ కోస్ం, అంట,ే మీకక ఇపుపడు COVID-19 
ఉందో  ల్ేదో  పరీక్ ంచడం కోస్ం ఉపయోగ స్సే నానరు. మీరు గతంల్ో COVID-19కత గురయాారయ, ల్ేదా అనే స్మాచారయనిన అవి ఇవవవు. 

సెల్ఫ్-కల్ క్షన్ కతట్్ల్క మర యు సెల్ఫ్-టెస్సు ల్క అనేవి ఫయరమస ీల్ేదా రీటెైల్ఫ స్ోు ర్్ల్ో పిరసిరిపషన్్తో ల్ేదా ఓవర్-ద-ిక ంటర్్గయ (పిరసిరిపషన్ ల్ేకకండా) అందసబాట ల్ో 
ఉంటాయి. భీమా తీస్సకకనన వాకతే పరతినెల్ా 8 సెల్ఫ్-టెస్సు ల్క చేయించసకకనేల్ా వ్యటికయియా ఖరుచనస చాల్ావరకక పెైవై్టే్ ఇనసురెనసుల్క భర ంచాల్న ేనియమం 
(ఇంగీలషు మాతరమే) ఉంద.ి Department of Health (DOH, డ పయర్ు్మ ంట్ ఆఫ్ హెలే్ఫ) వ్యర  Say Yes! COVID Test (సత యస్! కోవిడ్ టెస్ు) కయరాకరమంల్ో భాగంగయ 
ఉచిత COVID-19 పరీక్షల్క చేయించసకకనే అరహత కూడా రయషు ర వ్యాపేంగయ ఉనన కకట ంబాల్కక ఉంద.ి వ్ేర ేస్మాఖా కయరాకరమాల్తోపయట  ఇది కూడా అందసబాట ల్ో 
ఉంద.ి కకట ంబాల్క పరస్సే తం పరతి నెల్ా రెండు ఆరడర్్ల్క చేయవచసచ, వ్యటిల్ో భాగంగయ నెల్కక 10 ఉచిత పరకీ్షల్క చయేించసకోవచసచ. ఆరడరలనస ఆన్్ల్ ైన్్ల్ో Home 
(హో మ్) - Say Yes! To Covid Test (sayyescovidhometest.org) (అదనపు భాషల్క అందసబాట ల్ో ఉనానయి) దావరయ స్మర పంచవచసచ ల్ేదా DOH COVID-
19 హాట్్ల్ ైన్ 1-800-525-0127 దావరయ స్మర పంచవచసచ. సిదధంగయ ఉండడం, అవస్రమ ైనపుపడు పరీక్ ంచసకకనేల్ా టెస్సు ల్క అందసబాట ల్ో ఉంచసకోవడం ముఖాం. 
స్యధారణంగయ, ఆరడరు అందిన 2-4 రోజుల్ోల  టెస్సు ల్క వస్యే యి. అయితే, రయషు రంల్ోని వివిధ పయర ంతాల్ోల  ఈ స్మయం మారవచసచ. 

పరస్సే తానికత, 2 ఏళ్ల  కంటే తకకువ వయస్సు పిల్లల్ కోస్ం ఉపయోగ ంచడానికత ఎట్-హో మ్ COVID-19 రయాపిడ్ యాంటిజెన్ పరీక్షనస US Food and Drug 
Administration (FDA, ఫుడ్ అండ్ డరగ్ అడ మనిసతు రషన్) ఆమోదించల్ేదస ల్ేదా అనసమతి ఇవవల్ేదస. అయినపపటికీ, ఎక్ు్పో జ్ అయిన తరయవత, ఐస్ో ల్ేషన్్ల్ో 
ఉననపుపడు మర యు రోగ ల్క్షణాల్క ఉననపుపడు పరకీ్ ంచడానికత 2 ఏళ్ల  కంటే తకకువ వయస్సు పిల్లల్కక కూడా ఎట్-హో మ్ రయాపిడ్ యాంటిజెన్ పరీక్షల్నస 
స్సరక్ తంగయ ఉపయోగ ంచవచసచ. 2 ఏళ్ల  కంటే తకకువ వయస్సు పిల్లల్నస పరీక్ ంచాల్నసకకనే తలిలదండుర ల్క ల్ేదా స్ంరక్షకకల్క వ్యళ్లల  స్వయంగయ ఎట్-హో మ్ రయాపడి్ 
యాంటిజెన్ పరీక్ష నిరవహ ంచాల్ని సఫియరుు చేస్సే నానరు.  

2 ఏళ్ల  కంటే తకకువ వయస్సు పిల్లల్ కోస్ం ఎట్-హో మ్ COVID-19 రయాపడి్ యాంటిజెన్ పరీక్షనస ఉపయోగ ంచడానికత FDA ఆమోదించల్ేదస ల్ేదా ఆనసమతించల్ేదస 
కయబటిు , K-12 పయఠశయల్ల్కక మర యు మినహాయించబడ న Medical Test Site (MTS, మెడికల్ టెస్్ట స ైట్) ల్ ైసెన్ు్తో ఉనన శిశు్స్ంరక్షణ్కేందరా ల్కక 2 ఏళ్ల  కంటే 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Telugu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Telugu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Telugu.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/te
https://sayyescovidhometest.org/te
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తకకువ వయస్సు పిల్లల్ కోస్ం ఎట్-హో మ్ రయాపిడ్ యాంటిజెన్ పరీక్షల్క నిరవహ ంచడానికత అనసమతి ల్ేదస. ఎట్-హో మ్ రయాపిడ్ యాంటిజెన్ టెస్సు ల్నస 
ఉపయోగ ంచలే్ా వ్యటిని ఆ పిల్లల్ తలిలదండుర ల్కక ల్ేదా స్ంరక్షకకల్కక K-12 పయఠశయల్ల్క మర యు శిశు్స్ంరక్షణ్కేందరా ల్క ఇవవవచసచ.  

స ల్ఫ్-టెస్్ట తరాాత ఏొం చేయాలనేద్ాని గుర ొంచిన నిరదేశాలు ఈ దసాా వేజులో ఉనాాయి. సెల్ఫ్-టెస్ు అనేది ఆరోగా స్ంరక్షణ పరర వ్ెైడర్ స్ల్హాతో చేసత పరీక్ష కయదస ల్ేదా వ్యళ్లల  
చేసత పరీక్ష కయదస అల్ాగే దానిన ల్ాాబరేటరీకత కూడా పంపించరు.  

మీరు సెల్ఫ్-టెస్ు ఉపయోగ స్సే ంటే, టెస్సు నస ఉపయోగ ంచే ముందస తపపకకండా తయారీదారు స్సచనల్నస పూర ేగయ చదవండ . మీ ఫలితాల్ గుర ంచి మీకక ఏవ్ెైనా 
పరశనల్క ఉంట,ే ఆరోగా స్ంరక్షణ పరర వ్ెైడర్్తో మాటాల డండ . పని పరదేశయనికత ల్ేదా పయఠశయల్కక తిర గ  రయవడం కోస్ం ఈ సెల్ఫ్-టెస్సు ల్నస కొనిన పయఠశయల్ల్క మర యు 
కయరయాల్యాల్క అంగీకర ంచవచసచ. మీరు మళ్లల అకుడ కత తిర గ  వ్ెళ్లడానికత సిదధంగయ ఉనానరో ల్ేదో  తెల్కస్సకోవడానికత మీరు మీ ఫలితాల్ గుర ంచి మీ యజమాని, 
పయఠశయల్ యాజమానాం ల్ాంటివ్యర తో చర చంచాలి. 

Say Yes! COVID Test Digital Assistant (డ జిటల్ఫ అససిెుంట్) (స్యపనిష్ల్ో అందసబాట ల్ో ఉంద)ి ఉపయోగ ంచి, మీ సెల్ఫ్-టెస్ు ఫలితాల్నస (నెగటివ్ మర యు 
పయజిటవి్ రెండ ంటినీ) ఆన్్ల్ ైన్్ల్ో నివ్ేదంిచండ . మీరు మీ టెస్సు నస Say Yes! COVID Test కయరాకరమం నసండ  ఆరడర్ చేయనపపటికీ, ఈ టూల్ఫ్నస ఉపయోగ ంచి ఏ 
సెల్ఫ్-టెస్సు నస అయినా నివ్ేదించవచసచ. సెల్ఫ్-టెస్సు ల్నస మీరు నివ్ేదించడం వల్ల  వ్యషింగున్్ల్ో COVID-19 వ్యాపిేని మమేు మ రుగయగ  అరిం చేస్సకోగల్కగుతాం. 

మీకు పరీక్షలో పాజిటివ్ అని వసతా  
సెల్ఫ్-టెస్సు ల్ో మీకక పయజిటవి్ వసతే , వ్యషింగున్ రయషు ర DOH వ్యర  మీకక COVID-19 పయజిటవి్ వసతే  ఏం చేయాలి (అదనపు భాషల్ోల  అందసబాట ల్ో ఉంద)ి అనే 
మారగదరశనం చసడండ . దాంటలల  మిమమలిన మీరు మర యు ఇతరుల్నస ఎల్ా రక్ ంచసకోవ్యల్నే దాని గుర ంచిన, ఐసో్ ల్ేషన్ మర యు మీకక తీవరమ ైన అనారోగాం వచేచ 
పరమాదం తీవరంగయ ఉననపుపడు ఏవిధంగయ చికతతు పర ందాల్నే దాని గుర ంచిన స్మాచారం వివరంగయ ఉంద.ి పయజిటవి్ పరీక్ా ఫలితం వచిచనపుపడు పరకీ్షనస మళ్లల 
చేయడానిన సిఫయరుు చేయడం ల్ేదస. మీ పయజిటవి్ పరకీ్ా ఫలితం గుర ంచి మీ ఆరోగా స్ంరక్షణ పరర వ్ెైడర్్కక చెపపండ , అనారోగాంగయ ఉననపుపడు వ్యర ని స్ంపరదిస్సే  
ఉండండ . మీకక ఏవ్ెైనా పరశనల్క ఉండ  ఆరోగా స్ంరక్షణ పరర వ్ెైడర్్నస మీరు స్ంపరదించల్ేకపో తే, WA DOH హాట్్ల్ ైన్ 1-800-525-0127 కత కయల్ఫ చేయండ . 

COVID-19 బార న పడ నపుపడు మర ంత తీవర అనారోగాతకక ల్ోనయియా అవకయశమునన వ్యరు, COVID-19 చికతతాు విధానాల్క (చికతతుల్క మర యు ఔషధాల్క) 
తవరగయ వ్యడడం వల్ల  తీవర అనారోగయానికత గురయియా మర యు ఆస్పతిర పయల్యియా పరమాదానిన తగ గంచవచసచ. వయస్సల్ో పెదదవ్యరు (50 ఏళ్లల  ల్ేదా అంతకంట ేఎకకువ 
వయస్సు ఉననవ్యరు, వయస్స పెర గే కొదదద  పరమాదం పెరుగుతుంద)ి, వ్యాకతునసల  వ్ేస్సకోనివ్యళ్లల  ల్ేదా అప్-టూ-డేట్్గయ ల్ేనివ్యళ్లల , బల్హనీమ ైన రోగనిరోధక వావసి్ 
ల్ాంట ికొనిన వ్ెైదా పర సిితుల్క ఉనన పిల్లల్క, పెదదల్క ల్ాంటివ్యళ్లల  తీవరమ నై అనారోగయానికత గురయియా  అవకయశం ఎకకువగయ ఉంద.ి మీకక అరహత ఉందని మీకక అనిపిసతే , 
COVID-19 చికతతాు విధానాల్క Pre-exposure prophylaxis (PrEP, ప్ర-ీఎక్స పో జర్ పర ీ ఫిలాక్ససస్ట), మోనోకోల నల్ఫ యాంటీబాడీల్క ల్ేదా నోట ిదావరయ తీస్సకకన ే
యాంటీవ్ెైరల్ఫు) తీస్సకోవడానికత మీకక అరహత ఉందో  ల్ేదో  తలె్కస్సకోవడానికత దయచేస ిమీ ఆరోగా స్ంరక్షణ పరర వ్ెడైర్్తో మాటాల డండ . ఆలసయొం చేయకొండష: చికతిస బాగా 
పనిచేయాలొంటే మీలో రోగలక్షణాలు కనిప ొంచిన కొద్ ే  రోజులోో న ేమీకు చికతిస అొంద్ాలి. 

ఉచిత టెలీహెలే్ఫ వనరుల్నస మీరు ఉపయోగ ంచాల్నసకకంటే, దయచేసి COVID-19 చికతతు కోస్ం ఉచిత టెలీహలేెిి (స్యపనిష్ల్ో అందసబాట ల్ో ఉంద)ి స్ందర శంచి, 
అపయయింట్్మ ంట్్నస స్ంపయదించడానికత అకుడునన స్సచనల్క పయటించండ . మీకక, మీ ఆరోగా స్ంరక్షణ పరర వ్ెడైర్్కక కొనిన COVID-19 చికతతాు విధానాల్ గుర ంచిన 
మర ంత స్మాచారం అవస్రమ ైతే DOH వ్ెబ్పతజీని (అదనపు భాషల్ోల  అందసబాట ల్ో ఉంది) స్ందర శంచండ . 

మీరు ఐసో్ ల్ేషన్్ల్ో ఉననపుపడు మీకక ఆహారం, వాకతేగత స్ంరక్షణ కతట్్ల్క ల్ేదా ఇతర అంశయల్క అవస్రమ ైతే, మీరు మీ పయజిటవి్ పరకీ్ా ఫలితం గుర ంచి నివ్ేదించి, 
Care Connectతో మాటాల డడం కోస్ం అభార ించడానికత మీరు 1-800-525-0127 నసండ  WA DOH హాట్్ల్ నై్్కక కయల్ఫ చేయవచసచ, ల్ేదా మీ Care Connect 
(అదనపు భాషల్ోల  అందసబాట ల్ో ఉంద)ి హబ్్ని స్ంపరదించవచసచ. మీరు ఐసో్ ల్ేషన్్ల్ో ఉననపుపడు మీకక స్హాయం అవస్రమ ైతే, ఆల్స్ాం జరుగకకండా మీకక 
స్హాయం అందేల్ా దయచేసి హాట్్ల్ ైన్ దావరయ మీ పరీక్ా ఫలితం గుర ంచి నివ్ేదంిచండ .  

వ్యళ్లల  COVID-19కత ఎక్ు్పో జ్ అయుాండవచచని మీ స్నినహ త కయంటాక్ు్ల్కక చెపపండ  మర యు COVID-19 స్ో కతన ఎవర కైెనా మీరు ఎక్ుపో జ్ అయిన అవకయశం 
ఉంట ేఏం చేయాలిని (అదనపు భాషల్ోల  అందసబాట ల్ో ఉంది) వ్యర కత పంపండ . స్యధారణంగయ, కోల జ్ కయంటాక్ు అంట,ే COVID-19 స్ో కతన ఎవర తోనెైనా ఒక వాకతే 24 
గంటల్ వావధిల్ో 6 అడుగుల్ (2 మీటర్ల) కంటే తకకువ దసరంల్ో మొతేం కలిప ికనీస్ం 15 నిమిషయల్క ల్ేదా అంతకంట ేఎకకువ స్మయం గడపడం. అయితే, 
ఎక్ు్పో జర్్కక గురయియా పరమాదానిన పెంచ ేపర సిితుల్ోల , అంట,ే ఇరుకెైన పరదేశయల్ోల , వ్ెంటిల్ేషన్ స్ర గయ ల్ేని పరదేశయల్ోల  ల్ేదా వాకకే ల్క అరవడం ల్ేదా పయటల్క పయడడం 
ల్ాంట ికయరాకల్ాపయల్క నిరవహ ంచ ేపయర ంతాల్ోల  మీరు ఉననటలయితే, ఇతరుల్క మీ నసండ  6 అడుగుల్ (2 మీటర్ల) కంటే ఎకకువ దసరంల్ో ఉననపపటికీ, మీరు వ్యర కత 
ఇనె్క్షన్్నస స్ంకరమింపజేసత పరమాదం ఉంట ంద.ి మీల్ో ఏవ్ెైనా రోగ ల్క్షణాల్క కనిపించడానికత 48 గంటల్క (ల్ేదా 2 రోజుల్క) ముందస నసండ  మర యు మీల్ో 
రోగల్క్షణాల్క కనిపంిచిన తరయవత కనీస్ం 10 రోజుల్ వరకక మీరు COVID-19ని వ్యాపిే  చేయగల్రు. మీకక COVID-19 రోగల్క్షణాల్క ల్ేనపపటిక,ీ పరీక్షల్ో మీకక 
COVID-19 పయజిటవి్ అని తేలిత,ే మీకక పయజిటవి్ అని తెలియడానికత 48 గంటల్క (ల్ేదా 2 రోజుల్క) ముందస నసండ  మర యు మీకక పయజిటివ్ అని తెలిసిన తరయవత 
కనీస్ం 10 రోజుల్ వరకక మీరు COVID-19ని వ్యాపిే  చేయగల్రు. మీల్ో రోగ ల్క్షణాల్క ఇంకయ కనిపిస్సే నే ఉండడం ల్ేదా మీరు తీవరమ ైన అనారోగాంతో 

https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_Telugu.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/kaoovaida-19-caikaitasalau
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Telugu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Telugu.pdf
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బాధపడుతుండడం ల్ేదా మీకక రోగనిరోధక శకతే తకకువగయ ఉండడం ల్ాంట ికయరణాల్తో మీ ఐస్ో ల్ేషన్ కయల్వావధి 10 రోజుల్ కంటే ఎకకువ కయల్ం కొనస్యగ త,ే మీరు 
ఐస్ో ల్ేషన్్ల్ో ఉననంత కయల్ం వ్యాధిని స్ంకరమింపజేసత వ్యర గయన ేపర గణ ంచబడతారు. వ్యళ్లల  COVID-19కక ఎక్ు్పో జ్్ అయివుండవచచని మీ స్నినహ త కయంటాకకు ల్కక 
తెలియజేయడం దావరయ, పరతిఒకుర నీ రక్ ంచడంల్ో మీరు స్హాయం చేస్సే నానరు.  

మీరు WA Notify (వ్యషింగున్ ఎక్ు్పో జర్ నోటిఫికేషన్) (అదనపు భాషల్ోల  అందసబాట ల్ో ఉంద)ి ఉపయోగ స్సే ంటే మర యు సెల్ఫ్-టెస్సు తో COVID-19 పయజిటివ్ అని 
తేలితే, ధృవీకరణ కోడ్్ కోస్ం అభార ించి యాప్్ల్ో మీ ఫలితం నిరయధ ర ంచడం దావరయ, మీరు ఎక్ు్పో జర్్కక గుర చేసిన ఇతర యూజరలనస గోపాంగయ హెచచర ంచడం కోస్ం 
మీరు WA Notifyనస ఉపయోగ ంచవచసచ. ఎక్ు్పో జ్ అయిన అవకయశమునన ఇతర యాప్ యూజరలకక అది తెలియజేస్సే ంద,ి దానివల్ల  వ్యళ్లల  తమనసతాము అల్ాగే 
తమ చసటూు  ఉననవ్యళ్లనస రక్ ంచసకోవడం కోస్ం జాగరతేల్క తీస్సకోగల్కగుతారు. మీరు WA Notifyని ఉపయోగ స్సే ననపుపడు, మీ వాకతేగత ల్ేదా మిమమలిన గుర ేంచే 
స్మాచారం ఏదద సతకర ంచబడదస ల్ేదా పంచసకోబడదస. ధృవీకరణ కోడ్ని అభార ధంచడానికత: 

1. మీ మొబ ైల్ఫ పర కరం (Android ల్ేదా iPhone) ఉపయోగ ంచి, QR కోడ్్ని స్యున్ చేయండ  ల్ేదా ధృవీకరణ కోడ్్ కోస్ం అభార ించండ  (ఇంగీలషు మాతరమే):  

 

2. WA్Notify్ఉపయోగ ంచే్మీ్పర కరం్ఫో న్్నంబరునస,్COVID-19్పరీక్షల్ో్పయజిటివ్్అని్తలేిన్తేదదని్నమోదస్చేయండ . 
3. “Continue"్(కొనస్యగండ ) ఎంచసకోండ . 

మీరు WA Notifyల్ో ధృవీకరణ కోడ్ కోస్ం అభార ధంచల్ేకపో తే, మీరు సతుట్ COVID-19 హాట్ల్ ైన్, 1-800-525-0127 కక కయల్ఫ చేస,ి తరువ్యత # నొకుండ , మీరు WA 
Notify యూజర్ అని హాట్ల్ ైన్ సిబబందికత తెలియజేయండ . ఎక్ు్పో జ్ అయివుండవచచని ఇతర WA Notify యూజర్ల్నస అల్ర్ు చయేడానికత ఉపయోగ ంచగల్ 
ధృవీకరణ లింక్ని హాట్ల్ ైన్ సిబబంద ిమీకక ఇవవగల్రు. 

దయచేసి, మర ంత స్మాచారం కోస్ం “స్ర ంతగయ చేస్సకకనన పరీక్షల్ో COVID-19 పయజిటవి్ అని తలేితే ఇతరుల్కక ఎల్ా తెలియజేయాలి”్(అదనపు భాషల్ోల  
అందసబాట ల్ో ఉంద)ి సెక్షన్్ని WANotify.org ల్ో (అదనపు భాషల్ోల  అందసబాట ల్ో ఉంది) చసడండ . WA Notify గుర ంచి, మీ ఫో న్్కక దానిన ఎల్ా జోడ ంచాల్నే 
దాని గుర ంచి ఎకకువ తెల్కస్సకోవ్యల్నసకకంట,ే WANotify.org ని (అదనపు భాషల్ోల  అందసబాట ల్ో ఉంద)ి స్ందర శంచండ . 

మీకు పరీక్షలో నెగ టివ్ వసతా   
పరీక్షల్ో నెగ టవి్ ఫలితం వచిచందంట,ే ఆ స్మయంల్ో COVID-19కత కయరణమయియా SARS-CoV-2 వ్ెైరస్ పరీక్ష దావరయ గుర ేంచబడల్ేదని దానరిం.  

సీర యల్ఫ ల్ేదా వరుస్ టెసిుంగ్ అంట,ే పరతి కొనినరోజుల్కక ఒకస్యర  అనే విధంగయ, ఒక వాకతేని అనేకస్యరుల  పరీక్ ంచడం అని అరిం. తరచసగయ పరీక్ ంచడం దావరయ, 
COVID-19ని మీరు మర ంత తవరగయ గుర ేంచి, ఇన్్ఫకె్షన్ వ్యాపిేని తగ గంచవచసచ. సెల్ఫ్-కల్ క్షన్ కతట్్ల్నేవి తరచసగయ 2వ పరీక్షతో ల్భిస్యే యి మర యు అవి వరుస్గయ 
ఉపయోగ ంచడం కోస్ం రూపర ందించబడాడ యి. మీరు స్ర ంతగయ చేస్సకకనన మొదట ిపరీక్షల్ో నెగ టవి్ వసతే , సీర యల్ఫ ల్ేదా వరుస్ టెసిుంగ్ కోస్ం మీరు తయారీదారు 
స్సచనల్క అనసస్ర ంచాలి. ఈ రకం పరీక్షల్ోల  స్యధారణంగయ 3 రోజుల్ోల  కనీస్ం 2 పరీక్షల్క చేయాలి, పరీక్షకూ పరీక్షకూ మధా కనీస్ం 24 గంటల్క ఉండాలి, అల్ాగే 
పరీక్షకూ పరీక్షకూ మధా 48 గంటల్క మించి ఉండకూడదస. మీ పరకీ్ా ఫలితాల్క ల్ేదా వరుస్ పరీక్షల్ గుర ంచి మీకక ఏవ్ెైనా పరశనల్క ఉంట,ే ఆరోగా స్ంరక్షణ 
పరర వ్ెైడర్్నస స్ంపరదంిచండ .  

ఇంటివదేద  చేసత COVID-19 యాంటిజెన్ పరీక్షల్ో వచచే నగెటివ్ అనేది కొనినస్యరుల  "తపుపడు నగెటివ్" ఫలితం కయవచసచ. మీ ముకకు నసండ  తీసిన స్యవబ్ 
నమూనాల్ోని SARS-CoV-2 వ్ెైరస్్నస ఆ పరకీ్ష గుర ేంచల్ేకపో యిందని దదని అరిం. మీల్ో COVID-19 రోగల్క్షణాల్క ఉంట ేల్ేదా COVID-19 ఇన్్ఫెక్షన్ స్ో క ే
అవకయశం ఎకకువగయ ఉంట ే(COVID-19 కమూానిటీ స్యి యి (స్యపనిష్ల్ో అందసబాట ల్ో ఉంద)ి అధికంగయ ఉండ ేచోట మీరు నివసిస్సే ంటే ల్ేదా COVID-19 ఉనన 
వాకతేకత మీరు ఎక్ు్పో జ్ అయుాంటే) టెసిుంగ్ మళ్లల మళ్లల చయేాల్ని సిఫయరుు చేస్సే నానరు: 

https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/wa-naootaiphaai-ekasapaoojara-naootaiphaikaeesanala-samaaarataphaoona-yaaapa
https://g.co/ens/report
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/wa-naootaiphaai-ekasapaoojara-naootaiphaikaeesanala-samaaarataphaoona-yaaapa
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/wa-naootaiphaai-ekasapaoojara-naootaiphaikaeesanala-samaaarataphaoona-yaaapa
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/wa-naootaiphaai-ekasapaoojara-naootaiphaikaeesanala-samaaarataphaoona-yaaapa
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
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• మీకక మొదటలల  నెగ టివ్ వచిచనపపటికీ, మీల్ో COVID-19 రోగల్క్షణాల్క ఉంటే, మీల్ో ల్క్షణాల్క పయర రంభమ ైన తరయవత కనీస్ం 5 రోజుల్ పయట  పరతి 24-48 
గంటల్కక ఒకస్యర  మళ్లల పరకీ్ ంచసకోండ .  

• మీకక COVID-19 రోగల్క్షణాల్క ల్ేనపపటికీ, మీరు COVID-19కత ఎక్ు్పో జ్ అయుాండ ేఅవకయశం ఉంట,ే మొదటి నెగ టివ్ పరీక్ష తరయవత, 24-48 గంటల్ 
తరయవత యాంటిజెన్ టెస్సు తో మళ్లల పరకీ్ ంచసకోండ . 2వ పరీక్షల్ోనస నెగ టివ్ వచిచనపపటికీ, COVID-19 గుర ంచిన ఆందోళ్న అల్ాగే ఉంట,ే 2వ నెగ టివ్ 
పరీక్ష చేసిన     24-48 గంటల్ తరయవత మరోస్యర  పరీక్ష చేయించసకోండ . ఈవిధంగయ, కనీస్ం 3 స్యరుల  పరీక్ష చేయించసకోండ . యాంటిజెన్ పరీక్షనస 3 స్యరుల  
చేయించసకోవడానికత తగ ననిన వనరుల్క మీ దగగర ల్ేకకంట,ే మీ వనరుల్కూ అల్ాగే మీకక, మీ చసట ు పకుల్ వ్యర కత ఉనన పరమాద స్యి యికత తగగట ు  
తకకువస్యరుల  పరకీ్ష చేయించసకకనాన ఫరయవల్ేదస. 

• మళ్లల మళ్లల చేసత పరకీ్షల్ోనస మీకక నగిెటివ్ వచిచనపపటికీ, COVID-19 గుర ంచిన ఆందోళ్న మీకక అల్ాగే ఉంట,ే యాంటిజెన్ టెస్ు ఉపయోగ ంచి మీరు 
మరోస్యర  పరీక్ ంచసకోవచసచ, ల్ాాబో రటేరీ మాలికకాల్ార్-బసే్డ  టెస్సు  చేయించసకోవడం గుర ంచి ఆల్ోచించవచసచ, ల్ేదా మీ ఆరోగా స్ంరక్షణ పరర వ్ెైడర్్కక కయల్ఫ 
చేయవచసచ. 

మర ంత స్మాచారం కోస్ం, DOH వ్యర  ఆరోగా స్ంరక్షణకయని కేందరా ల్ోల  పనిచేసతవ్యళ్లకక, స్యధారణ పరజల్కక రోగల్క్షణాల్క కనిపిసతే  ఏమి చయేాలి (అదనపు భాషల్ోల  
అందసబాట ల్ో ఉంద)ి చసడండ . 

COVID-19 ఉనన ఎవర కైెనా మీరు ఎక్ు్పో జ్ అయినపపటకి,ీ మీకక వరుస్ పరీక్షల్ోల  నెగటివ్ వసతే , COVID-19 ఉనన ఎవర కైెనా ఎక్ు్పో జ్ అయిన అవకయశం ఉంటే ఏం 
చేయాలిల్ోని (అదనపు భాషల్ోల  అందసబాట ల్ో ఉంద)ి మారగదరశకయనిన అనసస్ర స్సే  ఉండండ .  

మీ ఫలితొం చెలోదు లేద్ా ఎరరర్ అని వసతా  
కొనినస్యరుల  ఫలితాల్క స్పషుంగయ ఉండవు ల్ేదా అస్ంపూరణంగయ ఉంటాయి మర యు మీకక పయజిటవి్ వచిచందా ల్ేదంటే నెగ టివ్ వచిచందా అని ఆ పరకీ్ష 
చెపపల్ేకపో వచసచ. మీ నమూనా స్రెైన విధంగయ సతకర ంచబడకపో వడం ల్ేదా సలె్ఫ్-కల్ క్షన్ టెస్ు కతట్ స్ర గయగ  పనిచేయకపో వడం ల్ాంట ిఅనేక కయరణాల్ వల్ల  చెల్లని 
ఫలితాల్క రయవచసచ. చెల్లని పరీక్ా ఫలితాల్క రయవడం చాల్ా అరుదస, కయనీ వచేచ అవకయశమ తైే ఉంద.ి 

సెల్ఫ్-టెస్సు ల్ోని డ స్్పతల ల్ో చెల్లని ఫలితం ల్ేదా టెస్ు ఎరరర్ అని వసతే , ఆ పరకీ్ష స్ర గయగ  జరగల్ేదని అరిం. ఇల్ా జర గ నపుపడు, మరొక పరకీ్ష అందసబాట ల్ో ఉంట,ే కొతే 
టెస్సు  కతట్్తో మరొకస్యర  పరీక్ష చేయండ . 2వ ఫలితం కూడా చెల్లనిదిగయనే వసతే , స్సచనల్క చసడండ  మర యు స్హాయం కోస్ం తయారీదారుని స్ంపరదించండ . ఆరోగా 
స్ంరక్షణ పరర వ్ెడైర్్ దావరయ ల్ేదా పబ్లల క్ హెలే్ఫ టెసిుంగ్ సెైటలల  (అదనపు భాషల్ోల  అందసబాట ల్ో ఉంద)ి కూడా మీరు పరకీ్ష చేయించసకోవచసచ. 

COVID-19 గుర ొంచి మర ొంత సమాచారొం మర యు వనరపలు  
పరస్సే తం్ వ్యషింగున్్ల్ో్COVID-19్పర సిితి్(ఇంగీలషు్మాతరమే), గవరనర్్Inslee్పరకటనల్క్(చెనైీస్్(స్రళ్లకర ంచినది),్కొర యన్,్రషాన్,్స్యపనిష్మర యు్
వియతనమీస్్భాషల్ోల ్అందసబాట ల్ో్ఉంది్–్వ్ెబ్సెైట్్పెైభాగంల్ోని్జాబ్లతా్నసండ ్ఎంచసకోండ ),్రోగల్క్షణాల్క్(అదనపు్భాషల్క్–్చెైనీస్్(స్రళ్లకర ంచినది),్
కొర యన్,్స్యపనిష,్వియతనమీస్్భాషల్ోల ్అందసబాట ల్ో్ఉంది),్ఇది్ఎల్ా్వ్యాపిస్సే ంది్(అదనపు్భాషల్క్–్చెనైీస్్(స్రళ్లకర ంచినది),్కొర యన్,్స్యపనిష,్
వియతనమీస్్భాషల్ోల ్అందసబాట ల్ో్ఉంది),్వాకకే ల్క్ఎల్ా్మర యు్ఎపుపడు్పరీక్ష్చేయించసకోవ్యలి్(అదనపు్భాషల్ోల ్అందసబాట ల్ో్ఉంది),్మర యు్నేనస్
వ్యాకతున్్ఎల్ా్పర ందగల్నస్(అదనపు్భాషల్ోల ్అందసబాట ల్ో్ఉంది)్వంటివి్చదివి్అప్-టూ-డటే్్గయ్ఉండండ .్మర ంత్స్మాచారం్కోస్ం,్మా్తరచసగయ్అడ గే్
పరశనల్క్(ఇంగీలషు్మాతరమే)్చసడండ . 

ఒక వాకతే జాతి/తెగ ల్ేదా జాతీయత అనే వ్యటివల్ల  ఒక వాకతేకత COVID-19 స్ంబంధిత పరమాదాల్క పెరగవు. అయినపపటికీ, వ్ేర ేవరయణ ల్ వ్యర మీద అస్మానతల్ 
కయరణంగయ COVID-19 పరభావం పడుతుననట ల  డేటా స్సచిస్ోే ంద.ి జాతాహంకయరం, పరతేాకతంచి, వావసీికృత జాతాహంకయరం వల్ల  ఇల్ా జరుగుతుంద.ి దదనివల్ల , కొనిన 
వరయగ ల్ వ్యరు తమనస తాము అల్ాగే తమ స్మాజాల్నస రక్ ంచసకకనే అవకయశయల్క తకకువగయ ఉనానయి. అపో హల్క అస్వసి్తకక విరుదధంగయ పో రయడడానికత స్యయపడవు 
(ఇంగీలషు మాతరమే). పుకయరుల , తపుపడు స్మాచారం వ్యాపించకకండా చేయడం కోస్ం ఖచిచతమ ైన స్మాచారయనిన మాతరమే షతర్ చేయండ . 

• WA State Department of Health కరోనా వ్ెైరస్ రెస్యపన్ు (COVID-19) (అదనపు భాషల్ోల  అందసబాట ల్ో ఉంద)ి 
• మీ స్యి నిక హెలే్ఫ డ పయర్ుమ ంట్ ల్ేదా డ సిు రక్ుని కనసగొనండ  (ఇంగీలషు మాతరమే) 
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, సెంటర్ు ఫర్ డ సీజ్ కంటలర ల్ఫ అండ్ ప్ిీవెన్ెెన్) కరోనావ్ెైరస్ (COVID-19) (అదనపు 

భాషల్ోల  అందసబాట ల్ో ఉంద ి– చెైనీస్ (స్రళ్లకర ంచినది), కొర యన్, స్యపనిష, వియతనమీస్) 

వేరద పరశాలు ఉనాాయా? మా్COVID-19్స్మాచారం్హాట్ల్ ైన్్1-800-525-0127 కత్కయల్ఫ్చేయండ . హాట్ల్ ైన్్పని్గంటల్క: 
• స్ో మవ్యరం ఉద. 6 గం. నసండ  రయతిర 10 గం. వరకక. 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Telugu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Telugu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Telugu.pdf
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/kaovaida-19-kaorakau-taesataimga
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/te/emergencies-covid-19/kaovaida-19-kaorakau-taesataimga
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/kaovaida-19-vayaaakasaina
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/kaovaida-19-vayaaakasaina
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
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://doh.wa.gov/te/emergencies/kaovaida-19
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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• మంగళ్వ్యరం నసండ  ఆదివ్యరం వరకక ఉద. 6 గం. నసండ  స్యయ. 6 గం. వరకక.  
• పయటించ ేరయషు ర సెల్వు రోజుల్క (ఇంగీలషు మాతరమే) ఉద. 6 గం. నసండ  స్యయ. 6 గం. వరకక.  

ఇంటర్పెరటేషన్్సతవల్్కోస్ం,్# నొకకొండష,్వ్యళ్లల ్స్మాధానమిచిచనపుపడు్మీ భాషను చెపుొండష.్మీ్స్ర ంత్ఆరోగాం్ల్ేదా్పరీక్ా్ఫలితాల్్గుర ంచిన్పరశనల్్కోస్ం,్
దయచేసి్ఒక్ఆరోగా్స్ంరక్షణ్పర ర వ్ెైడర్్ని్స్ంపరదించండ . 

ఈ్పతరా నిన్మరొక్ఫయరయమట్్ల్ో్అభార ించడానికత,్1-800-525-0127్కక్కయల్ఫ్చేయండ .్బధిరుల్ నై్ల్ేదా్వినికతడ ్ల్ోపం్ఉనన్వినియోగదారుల్క,్దయచేసి్711్
(Washington Relay)్కక్(ఇంగీలషు్మాతరమే)్కయల్ఫ్చయేండ ్ల్ేదా్civil.rights@doh.wa.gov్కక్ఇమ యిల్ఫ్పంపండ . 
 

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

