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టెస్ట్లో మీకు COVID-19 పాజిటివ్ అని తేలితే ఏం చేయాలి
అక్టటబర్ 24, 2022 మార్పుల సారాంశం
•

COVID-19 చికిత్స గురించిన తాజా సమాచారిం

•

ఐసో లేషన్ను ఎప్పుడు ముగించాలి, మీ మాస్క్ని ఎప్పుడు తీసేయాలి అని నిరణయించడిం కోసిం యాింటిజెన ప్రీక్షను ఉప్యోగించడిం గురించిన
సమాచారిం జోడించబడింది

•

రోగలక్షణాలు మళ్లీ కనిపిసేే ఏిం చేయాలనే దానిపై మారగ దరశనిం జోడించబడింది

•

ఒక వ్యకిే ఎప్పుడు ఇత్రులకు వ్యయధి సింకరమింప్జేసే అవ్కయశిం ఉిందనే దాని గురించిన తాజా సమాచారిం

•

మీరు COVID-19కి ఎక్స్పో జ్ అయ ఉిండవ్చుునని ఇత్రులకు తెలియజేయడిం గురించిన మారగ దరశనిం జోడించబడింది

ఉపో ద్ఘాతం
మీకు చేసిన COVID-19 ప్రీక్షలో పయజిటివ్ అని తేలితే, COVID-19 ఇత్రులకు వ్యయపిే చెిందకుిండా ఆప్డానికి మీరు సయయప్డగలరు. చికిత్స, ఐసో లేషన, మరయు
మాస్క ధారణకు సింబింధిించి దయచేసి కిరింది మారగ దరశకయనిి అనుసరించిండ. COVID-19 పయజిటివ్ వ్చిున వ్యకుేల కోసిం WA State Department of Health

(వ్యషిింగటన సేటట్ డపయర్ట్మింట్ ఆఫ్ హెల్తే) ఇచిున మారగ దరశకిం కనాి మరింత్ కఠనింగయ సయానిక ఆరోగయ అధికయర ప్రధి, ప్నిసా లిం, వ్యయపయరిం లేదా పయఠశయల విధానాలు
ఉింటే వ్యటిని కూడా దయచేసి పయటిించిండ.
•

ఆరోగయ సింరక్షణ కేిందరింలో నివ్సిించే, ప్నిచేసే, లేదా సిందరశించే వ్యకుేలు త్ప్ునిసరగయ ఆరోగయ సింరక్షణ కేిందారలోీ SARS-CoV- 2 ఇనఫెక్షన నివ్యరణ,
నియింత్రణ కోసిం మధ్యింత్ర సిఫయరుసలు లోని (ఇింగీీషు మాత్రమ)ే మారగ దరశనానిి అనుసరించాలి.

•

రదదీగయ ఉిండే ప్ని ప్రదేశింలో, తాతాకలిక వ్రకర్ హౌసిింగ్, వ్యణిజయ సముదర రింగ కేిందరిం, కరెక్షన లేదా డటెనషన ఫసిలిటీ, హో మ్లెస్ షలట ర్, లేదా
టరరనిసషనల్త హౌసిింగ్లో మీరు ప్నిచేసే ుింటే లేదా అకకడే నివ్సిసే ుింటే, మీరు ఇలాింటి ఏదెైనా జనసమమరీ ప్రదేశయలోీ నివ్సుేింటే లేదా ప్నిచేసే ుింటే లోని
మారగ దరశకయనిి దయచేసి పయటిించిండ.

మీకు చిక్ితస అవసర్మా లేద్ఘ అనేద్ి నిర్ణ యంచుక్టండి
ప్రీక్షలో మీకు పయజిటివ్ వ్సేే , మరయు మీ వ్యసుస లేదా దదరఘకయలిక వ్ఫైదయప్రమైన ప్రసిాత్ుల కయరణింగయ మీరు COVID-19 వ్లీ తీవ్రమైన అసవసా త్కు గురయయయ
అవ్కయశిం ఉింటే, మీరు ఆసుప్త్రరలో చేరయలిసన లేదా వ్యయధితో మరణిించే అవ్కయశయలు త్గగ ించగల చికిత్సలు అిందుబరటులో ఉనాియ. COVID-19 చికిత్స కోసిం

ఉప్యోగించే ఔషధాలు త్ప్ునిసరగయ ఆరోగయ సింరక్షణ పర ర వ్ఫైడర్్రయసి ఇచిునవ్ఫై ఉిండాలి, అవి బరగయ ప్నిచేయాలింటే, వ్యయధి నిరయారించిన త్రయవత్ వీలెైనింత్ త్వరగయ
వ్యటిని తీసుకోవ్డిం మొదలుపటరటలి. ప్రసే ుత్ిం మీలో లక్షణాలు సవలుింగయనే ఉనిప్ుటికీ, మీరు చికిత్సకు అరుులో, కయదో నిరయారించడిం కోసిం వ్ఫింటనే మీ ఆరోగయ

సింరక్షణ పర ర వ్ఫైడర్్ను సింప్రదిించిండ. మీకు మరయు మీ ఆరోగయ సింరక్షణ పర ర వ్ఫైడర్్కు ఉప్యోగప్డే కొనిి COVID-19 చికితాస విధానాల (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ
అిందుబరటులో ఉింది) గురించిన, చికిత్సను ఎలా పర ిందవ్చుు అనే దాని గురించిన మరింత్ సమాచారిం కోసిం DOH వ్ఫబ్పేజీని సిందరశించిండ.

ఇంటి వద్ద ఐసో లేషన్లో ఉండఘలి
ప్రీక్షలో COVID-19 పయజిటివ్్అని తేలినవ్యళ్లీ లేదా COVID-19 రోగలక్షణాలు ఉనివ్యళ్లీ మరయు ప్రీక్షా ఫలితాల కోసిం నిరీక్షసుేనివ్యళ్లీ వ్ఫైదయ సింరక్షణ
పర ిందడిం కోసిం త్ప్ు, మగలిన సమయాలోీ ఇత్రులకు దూరింగయ ఇింటలీ ఐసో లేషన్లో ఉిండాలి. COVID-19 సో కినవ్యళ్లీ దానిని ఇత్రులకు

సింకరమింప్జేయగలరు. ఇింటలీనే ఐసో లేషన్లో ఉిండడిం వ్లీ , ఇత్రులు జబుుప్కుిండా ఉిండగలుగుతారు. మీ వ్యయకిసనేషన సిాత్రతో సింబింధ్ిం లేకుిండా మీరు
త్ప్ునిసరగయ ఐసో లేషన్లో ఉిండాలి. వ్యయకిసనేషన చేయించుకుని వ్యకిేకి COVID-19 వ్సేే , వ్యరు దానిని ఇత్రులకు సింకరమింప్జేయగలరు. అయతే, COVID-19
కోసిం వ్యయకిసన వ్ేయించుకునాిరు కయబటిట, వ్యరు ఆసుప్త్రరలో చేరడిం లేదా COVID-19 కయరణింగయ మరణిించే అవ్కయశిం చాలా త్కుకవ్గయ ఉింటుింది. మీ కోసిం

షయపిింగ్ చేయమని ఇత్రులను కోరిండ లేదా కిరయణా డెలివ్రీ సేవ్ను ఉప్యోగించిండ. మీరు ఇింటలీ ఐసో లేషన్లో ఉనిప్పుడు, మీకు ఆహారిం లేదా ఇత్ర మదీ త్ు
అవ్సరమైతే, Care Connect Washington (కేర్ కనఫక్ట వ్యషిింగటన) (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది) అిందుబరటులో ఉింటుింది. COVID-19
ఇనెరేమషన హాట్్లెైన 1-800-525-0127 కి కయల్త చేసి, # నొకకిండ, లేదా మీ Care Connect (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది) హబ్ని

సింప్రదిించిండ. భరషయప్రమైన సహాయిం అిందుబరటులో ఉింది. ప్రయాణిం చేయకిండ, ప్ని ప్రదేశయనికి, పయఠశయలకు, పిలీల సింరక్షణ కేిందారనికి లేదా బహిరింగ
ప్రదేశయలకు వ్ఫళ్ీకిండ, లేదా ప్రజా రవ్యణా, రెైడషే
్ రింగ్ లేదా టరకీసలు ఉప్యోగించకిండ. ఐసో లేషన సమయింలో:
•

ఇత్రులకు దూరింగయ ఒక ప్రతేయక గదిలో ఉిండడింతో పయటు వీలెైతే వ్ేరుగయ ఉని బరత్రూమ్్ను ఉప్యోగించడిం దావరయ, ఇింటలీని సభ్ుయలు మరయు
పింప్పడు జింత్ువ్పలతో సహా, ఇింటలీని ఇత్రుల నుిండ సయధ్యమైనింత్ దూరింగయ ఉిండిండ. COVID-19 మరయు జింత్ువ్పలు (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ
అిందుబరటులో ఉింది) గురించిన మరింత్ సమాచారిం Centers For Disease Control and Prevention (CDC, వ్యయధి నివ్యరణా నిరోధ్క కేిందారలు)
వ్దీ ఉింది.

•

ఇింటలీ లేదా బహిరింగ ప్రదేశయలోీ, మీరు ఇత్రుల మధ్యలో ఉిండాలిస వ్చిునప్పుడు అధిక నాణ్యత కలిగిన మాస్క్ లేదా రెస్పిరేటర్ ధ్రించిండ (అనిి
భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది).

•

సయధ్యమైనతే, ఇింటలీ వ్ఫింటిలేషన (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది) మరుగుప్డడానికి చరయలు తీసుకోిండ.

•

కప్పులు, టవ్ళ్లీ, మరయు పయత్రలు లాింటి వ్యకిేగత్ గృహో ప్కరణాలను ఇత్రులతో ప్ించుకోకిండ.

•

మీ లక్షణాలను గమనిసూ
ే ఉిండిండ. మీకు ఏదెైనా అత్యవ్సర హెచురక సింకేత్ిం (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది) (శయవస
తీసుకోవ్డింలో ఇబుింది లాింటిది) కనిపిసేే, వ్ఫింటనే అత్యవ్సర వ్ఫైదయ సహాయిం తీసుకోిండ.

•

మీకు రొటీన మడకల్త అపయయింట్్మింట్ (అత్యవ్సర సింరక్షణ కోసిం కయనిది) ఉింటే, మీరు వ్ఫళ్ీ ల ముిందే కయల్త చేసి, మీకు COVID-19 ఉిందని లేదా
COVID-19 కోసిం ప్రీక్ష చేయించుకునాిరని మీ ఆరోగయ సింరక్షణ పర ర వ్ఫైడర్్తో చెప్ుిండ.

నేను ఎంతక్ాలం ఐసో లేషన్్లో ఉండఘలి మరియు మాస్్ ధరించఘలి?
మీకు ప్రీక్షలో COVID-19 పయజిటివ్ అని తేలితే, మీ నుిండ ఇత్రులకు COVID-19 సింకరమించకుిండా ఉిండడిం కోసిం, కనీసం 5 రోజుల పాటు ఇంటలోనే ఉంటూ
ఇంటలోని ఇతర్పలకు వేర్పగా ఉండండి.

ఐసో లేషన్ను ముగించడిం
మీరు ఎింత్కయలిం ఐసో లేషన్లో ఉిండాలనేది అనేక అింశయల మీద ఆధారప్డ ఉింటుింది. అవి:
•

చకకగయ-ఫిట్ అయయయ మాస్క్ని మీరు ధ్రించగలరయ,

•

5 రోజుల ఐసో లేషన త్రయవత్, 6-10 రోజులోీ మీకు చేసిన COVID-19 ప్రీక్షలో పయజిటివ్ అని వ్సూ
ే నే ఉిందా,

•

COVID-19 వ్లీ మీరు తీవ్రమైన అసవసా త్కు గురయాయరయ లేదింటే, మీ రోగనిరోధ్క శకిే బలహీనింగయ ఉిందా, మరయు

•

మీరు జనసమమరీ ప్రదేశయలోీ ఉింటునాిరయ లేదా ప్నిచేసే ునాిరయ.

మీకు పరీక్షలోో COVID-19 పాజిటివ్ అని తేలి లక్షణఘలు (కొనిి అదనప్ప భరషలు అిందుబరటులో ఉనాియ) కూడఘ ఉంటే:
మీకు మొదటిసయరగయ రోగలక్షణాలు కనిపిించిన త్రయవత్ కనీసిం 5 రోజులు ఐసో లేషన్లో ఉిండిండ. దిగువ్ పేరొకని సిందరయాలోీ మీరు 5 ప్ూరే రోజుల త్రయవత్
ఐసో లేషనని విడచిపటట వ్చుు:
•

మీరు ఐసో లేషన పయరరింభించిన 5 రోజుల త్రయవత్ మీ లక్షణాలోీ మరుగుదల కనిపిసే ో ింది, మరియు

•

జవరయనిి త్గగ ించే ఔషధ్ిం ఉప్యోగించనప్ుటికీ, 24 గింటలుగయ మీకు ఎలాింటి జవరిం రయలేదు

మీకు పరీక్షలోో COVID-19 పాజిటివ్ అని వచిచంద్ి క్ానీ, మీలో ఎలాంటి లక్షణఘలు లేవు (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది): మీకు COVID-19
పయజిటివ్ అని తేలిన త్రయవత్ నుిండ కనీసిం 5 రోజులు ఐసో లేషన్లో ఉిండిండ. మీలో ఎలాింటి రోగలక్షణాలు కనిపిించకపో తే, 5 ప్ూరే రోజుల త్రయవత్ మీరు
ఐసో లేషన్ను వ్దిలేయవ్చుు.
ప్రీక్షలో పయజిటివ్ అని వ్చిున త్రయవత్, మీలో రోగలక్షణాలు కనిపిసేే, మీరు మీ 5-రోజుల ఐసో లేషన్ను మళ్లీ పయరరింభించాలి. మీలో రోగలక్షణాలు ఉనిటీ యతే
ఐసో లేషన ముగించడానికి పై సిఫయరసులను పయటిించిండ.
మీర్ప ఎపుుడు ఐసో లేషన్్ను వద్ిలేశార్నే ద్ఘనితో సంబంధం లేకుండఘ, మీలో రోగలక్షణఘలు కనిపంచిన తరాాత (లేద్ఘ పరీక్షలో పాజిటివ్ అని వచిచనఘ, లక్షణఘలేవీ
కనిపంచకపో తే), 10 రోజులపాటు క్ింర ద్ి చర్యలను తీసుక్టండి:
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•

మీ 5-రోజుల ఐసో లేషన సమయిం ముగసిన త్రయవత్, కనీసిం మరో 5 రోజులపయటు (6వ్ రోజు నుిండ 10వ్ రోజు వ్రకు) ఇింటలీ, బహిరింగ ప్రదేశయలోీ
ఇత్రుల మధ్యలో ఉనిప్పుడు చకకగయ-ఫిట్ అయయయ మరయు అధిక-నాణయత్ కలిగన మాస్క లేదా రెసిురేటర్ ధ్రించిండ.

•

రోగనిరోధ్క శకిే త్కుకవ్గయ ఉని లేదా తీవ్రమైన వ్యయధి సో కే ప్రమాదిం ఎకుకవ్గయ ఉనివ్యళ్ీ కు (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది) దూరింగయ
ఉిండిండ, అలాగే ఆరోగయ సింరక్షణా కేిందారలకు (నరసింగ్ హో మ్లతో సహా) మరయు ఇత్ర హె-ై రస్క ప్రదేశయలకు వ్ఫళ్ీకిండ.

•

మీరు మాస్క ధ్రించడానికి వీలుకయని ప్రదేశయలెైన రెసట యరెింట్లు, కొనిి జిమ్లు లాింటి ప్రదేశయలకు వ్ఫళ్ీకిండ, ఇింటి వ్దీ , ప్ని ప్రదేశింలో ఇత్రులతో కలిసి
భ ించేయడానిి నివ్యరించిండ.

•

లక్షణాలు త్రరగబెడతే లేదా తీవ్రింగయ మారతే, మీరు మీ ఐసో లేషన కయలానిి మళ్లీ 0 రోజు నుిండ పయరరింభించాలి.

•

ప్రయాణిం్గురించిన్సమాచారిం్కోసిం్ప్రయాణిం్|్CDC (కొనిి్అదనప్ప్భరషలోీ్అిందుబరటులో్ఉింది)్చూడిండ.

మీ ఐసో లేషన్ క్ాలానిి ఎలా లెక్ి్ంచఘలి:
మీకు రోగలక్షణాలు ఉనిటీ యతే, మీ రోగలక్షణాలు కనిపిించిన మొదటి రోజు 0 రోజు. 1వ్ రోజు మీ రోగలక్షణాలు కనిపిించిన త్రయవత్ మొదటి ప్ూరే రోజు.
మీలో ఎలాింటి లక్షణాలు కనిపిించకపో తే, మీరు ప్రీక్ష చేయించుకుని తేదద మీ 0 రోజు అవ్పత్ుింది. 1వ్ రోజు మీ పయజిటివ్ టెస్ట కోసిం నమూనా సేకరించిన త్రయవత్
మొదటి ప్ూరే రోజు.
సహాయిం కోసిం, DOH ఐసో లేసన మరయు కయవరింటెైన కయయలికుయలేటర్ (అనిి భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది) టూల్త చూడిండ.

మీ మాస్కని తీసివ్ేయడిం
5 రోజుల ఐసో లేషన త్రయవత్ కూడా, మీరు వ్యయధిని సింకరమింప్జేసే సిాత్రలోనే ఉిండవ్చుు. మీ 5-రోజుల ఐసో లేషన సమయిం ముగసిన త్రయవత్, కనీసిం మరో 5

రోజులపయటు (6వ్ రోజు నుిండ 10వ్ రోజు వ్రకు) ఇింటలీ, బహిరింగ ప్రదేశయలోీ ఇత్రుల మధ్యలో ఉనిప్పుడు చకకగయ-ఫిట్ అయయయ మరయు అధిక నాణయత్ కలిగన
మాస్క లేదా రెసిురేటర్ (అనిి భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది) ధ్రసూ
ే ఉిండిండ. ప్రతాయమాియింగయ, మీ మాస్క్ని ఎప్పుడు తీసేయాలో నిరణ యించడిం కోసిం

యాింటిజెన ప్రీక్షను ఉప్యోగించడిం గురించి ఆలోచిించిండ (కిరింద చూడిండ). చకకగయ-ఫిట్ అయయయ మాసుకని ధ్రించడిం మీకు సయధ్యిం కయకపో తే, ప్ూరే గయ 10
రోజుల పయటు మీరు ఐసో లేషన్ను కొనసయగించాలి.
సిారింగయ మాసుకని ధ్రించడిం అింటే, మీరు ఇింటలీ లేదా ఇింటి బయట ఇత్రుల మధ్యలో ఉనిప్పుడు చకకగయ-ఫిట్ అయయయ మరయు అధిక-నాణయత్ కలిగన మాస్క
లేదా రెసిురేటర్ (అనిి భరషలు అిందుబరటులో ఉనాియ)ను ధ్రించడిం. మాస్క ధ్రించడానికి వీలుకయని ప్నులను అింటే నిదరపో వ్డిం, త్రనడిం లేదా ఈత్ కొటట డిం
లాింటి ప్నులను మీరు ఇత్రులతో కలిసి చేయకూడదు. చకకగయ-ఫిట్ అయయయ మరయు అధిక-నాణయత్ కలిగన మాస్క ఇచేుింత్ రక్షణ మాస్క ప్రతాయమాియాలు
(బటట తో చేసే ఫేస్ షీల్త్ లాింటివి) ఇవ్వవ్ప. చకకగయ-ఫిట్ అయయయ మాస్కని మీరు ధ్రించలేకపో తే, మీరు త్ప్ునిసరగయ 10 రోజులు ఐసో లేషన్లో ఉిండాలి.

ఐసో లేషన్ను ఎప్పుడు ముగించాలి, మీ మాస్క్ని ఎప్పుడు తీసేయాలి అని నిరణయించడానికి యాింటిజెన
ప్రీక్షను ఉప్యోగించడిం
మీకు్యాింటిజెన్ప్రీక్ష్(కొనిి్అదనప్ప్భరషలు్అిందుబరటులో్ఉనాియ)్అిందుబరటులో్ఉింటే,్6వ్్రోజు్కింటే్ముిందుగయ్కయకుిండా,్ఆ్త్రయవత్,్మీరు్
ఐసో లేషన్ను్విరమించుకోవ్యలనుకునిప్పుడు,్ఆ్ప్రీక్ష్చేయించుకోవ్డిం్దావరయ,్మీ్దావరయ్ఇత్రులకు్ఇనఫెక్షన్సో కే్ప్రమాదానిి్మరింత్్త్గగ ించవ్చుు.్

జవరయనిి్త్గగ ించే్ఔషధాలేవీ్ఉప్యోగించనప్ుటికీ,్మీకు్24్గింటలుగయ్జవరిం్లేకుిండా్ఉిండడింతో్పయటు్మీలోని్ఇత్ర్రోగలక్షణాలు్మరుగుప్డనప్పుడే్
ప్రీక్షించడిం్మొదలుపటట ిండ.్మీరు్కోలుకుని్త్రయవత్్కూడా్రుచి్లేదా్వ్యసన్తెలియకపో వ్డమనేది్కొనిి్వ్యరయలు్లేదా్నఫలల్పయటు్కొనసయగవ్చుు.్
అయతే,్ఆ్కయరణాలనుబటిట్ఐసో లేషనను్ముగించడానిి్ఆలసయిం్చేయాలిసన్అవ్సరింలేదు.్
•

మీకు్ప్రీక్షలో్పయజిటివ్్అని్వ్సేే ,్మీరు్ఇప్ుటికీ్వ్యయధిని్సింకరమింప్జేసే్అవ్కయశిం్ఉింది.్ఐసో లేషన్లో్ఉింటూ్మాస్క్ధ్రించడానిి్మీరు్
కొనసయగించాలి్మరయు్మళ్లీ ్ప్రీక్షించడానికి్24-48్గింటలు్వ్ేచి్ఉిండాలి.్

•

24-48్గింటల్వ్యవ్ధిలో్నిరవహిించిన్రెిండు్వ్రుస్టెసట ులోీ్మీకు్నఫగెటివ్్వ్చిునప్పుడు్మాత్రమే,్మీరు్10వ్్రోజుకి్ముిందు్ఐసో లేషన్ను్
ముగించి,్మాస్క్ధ్రించడిం్మానేయవ్చుు.్

10్రోజుల్పయటు్ప్దే్ప్దే్చేసిన్ప్రీక్షలోీ్మీకు్పయజిటివ్్అనే్ఫలితామే్వ్సేే ,్రెిండు్వ్రుస్యాింటిజెన్ప్రీక్షలోీ్నఫగటివ్్వ్చేు్వ్రకు్మీరు్మాస్క్ధ్రసూ
ే ్
ఉిండాలి్మరయు్రోగనిరోధ్క్శకిే్త్కుకవ్గయ్ఉని్లేదా్తీవ్రమైన్వ్యయధికి్గురయయయ్ప్రమాదిం్ఎకుకవ్్ఉనివ్యళ్ీ కు్దూరింగయ్ఉిండాలి.
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మీరు COVID-19 వ్లీ తీవ్రమైన అసవసా త్కు గురెైతే లేదా బలహీనమైన రోగనిరోధ్క శకిే ఉింటే:
COVID-19 వ్లీ తీవ్ర అనారోగయయనికి గురెైనవ్యళ్లీ (ఆసుప్త్రరలో చేరనవ్యరు లేదా ఇింటెనిసవ్ కేర్ లేదా వ్ఫింటిలేషన మదీ త్ు అవ్సరమైన వ్యరతో సహా) మరయు

రోగనిరోధ్క వ్యవ్సా లు బలహీనింగయ ఉనివ్యరు (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది) కనీసిం 10 రోజుల నుిండ 20 రోజుల వ్రకు ఐసో లేషన్లో ఉిండాలి.
వ్యరు ఎప్పుడు ఇత్రుల మధ్యకు వ్ఫళ్ీవ్చోు నిరయారించడిం కోసిం, వ్యరకి వ్ఫైరల్త టెస్ట (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది) కూడా చేయాలిస రయవ్చుు.

ఇత్రులను మీరు ఎప్పుడు కలవ్డిం మొదలుపటట వ్చోు తెలుసుకోవ్డానికి మీ హెల్తే కేర్ పర ర వ్ఫైడర్ని సింప్రదిించిండ. మీరు ఏయయ చికిత్సలు, ఔషధాలు పర ిందడానికి
అరుులో తెలుసుకోవ్డానికి పైన పేరొకని చికితాస విధానాలు చూడిండ.

మీరు జన సమమరీిం ఉిండే ఈ దిగువ్ పేరొకని ప్రసిా త్ులోీ ఉింటునాి లేదా ప్నిచేసే ునాి:
జన సమమరీిం ఉిండే ప్రదేశయలోీ జీవిించే లేదా ప్నిచేసేవ్యళ్లీ దిగువ్న వివ్రించిన ఐసో లేషన సిఫయరసులను అనుసరించాలి.
•

కరెక్షనల్త లేదా డటెనషన ఫసిలిటీ

•

హో మ్లెస్ షలట ర్ లేదా టరరనిసషనల్త హౌసిింగ్

•

వ్యణిజయ సముదరరింగ కేిందారలు (ఉదా, వ్యణిజయ సీఫపడ ప్డవ్లు, కయరోగ షిప్లు, కూ
ర స్ షిప్లు)

•

ప్ని సవభరవ్ిం కయరణింగయ సయమాజిక దూరిం సయధ్యిం కయని రదదీగయ ఉిండే ప్ని సా లాలు. ఉదాహరణకు, గోదాములు, ఫయయకటరీలు మరయు ఫపడ పయయకేజిింగ్
మరయు మాింసిం పయరససిింగ్ సదుపయయాలు

•

తాతాకలిక వ్రకర్ హౌసిింగ్

మీకు COVID-19 పరీక్షలో పాజిటివ్ అని తేలి, రోగలక్షణఘలు ఉనిటో యతే, మీకు మొదటిగయ రోగలక్షణాలు కనిపిించినప్ుటి నుించి 10 రోజులు గడచిన త్రువ్యత్
మీరు ప్రజలు గుింప్పగయ ఉిండే ప్రదేశయలకు దూరింగయ ఉిండడిం మానేయాలింటే:
•

మీకు జవరయనిి త్గగ ించే ఔషధ్ిం ఉప్యోగించకుిండానే 24 గింటలపయటు ఎలాింటి జవరిం ఉిండకూడదు, మరియు

•

మీ రోగ లక్షణాలు మరుగవ్యవలి.

మీకు COVID-19 పరీక్షలో పాజిటివ్ వచిచనపుటిక్ీ, ఎలాంటి రోగలక్షణఘలు లేకపో తే, COVID-19 ప్రీక్షలో పయజిటివ్ అని తేలినప్ుటి నుిండ 10 రోజులు గడచిన
త్రయవత్, మీలో ఎలాింటి రోగలక్షణాలు కనిపిించకపో తే, జనిం మధ్యలోకి వ్ఫళ్ీకుిండా ఐసో లేషన్లో ఉిండడానిి మీరు విరమించవ్చుు. ప్రీక్షలో పయజిటివ్ వ్చిున

త్రయవత్, మీలో లక్షణాలు కనిపిసేే, ఇలాింటి ప్రదేశయలకు వ్ఫళ్ీకుిండా, 10 రోజులు ఐసో లేషన్లో ఉిండడానిి మళ్లీ పయరరింభించాలి. మీలో రోగలక్షణాలు ఉనిటీ యతే
ఐసో లేషన ముగించడానికి పై సిఫయరసులను పయటిించిండ.
మీకు రోగలక్షణాలు ఉనిటీ యతే, మీలో రోగలక్షణాలు కనిపిించిన మొదటి రోజు 0 రోజు. 1వ్ రోజు మీ రోగలక్షణాలు కనిపిించిన త్రయవత్ మొదటి ప్ూరే రోజు. మీలో
ఎలాింటి లక్షణాలు కనిపిించకపో తే, మీరు ప్రీక్ష చేయించుకుని తేదద మీ 0 రోజు అవ్పత్ుింది. 1వ్ రోజు మీ పయజిటివ్ టెస్ట కోసిం నమూనా సేకరించిన త్రయవత్
మొదటి ప్ూరే రోజు.
జనిం గుింప్పగయ ఉిండే ప్రదేశింలో మీరు ప్నిచేసే ునిప్ుటికీ, అలాింటి ప్రదేశింలో నివ్సిించకపో తే, ప్ూరే గయ 10 రోజుల పయటు ప్నిసా లానికి వ్ఫళ్ీకిండ మరయు పైన
పేరొకని త్గగ ించబడన హో మ్ ఐసో లేషన మారగ దరశకయనిి పయటిించిండ.
సిబుింది కొరత్ తీవ్రింగయ ఉిండే కయలాలు, కరెక్షన ఫసిలిటీస్, డటెనషన ఫసిలిటీస్, హో మ్లెస్ షలట ర్లు, టరరనిసషనల్త హౌసిింగ్, మరయు కీలకమైన మౌలిక
సదుపయయాల ప్నిపయరింతాలోీ కయరయకలాపయలు కొనసయగేలా చూసుకోవ్డానికి సిబుింది ఐసో లేషన కయలానిి త్గగ ించడిం గురించి ఆలోచిించవ్చుు. ఈ పయరింతాలోీ
ఐసో లేషనను త్గగ ించడిం లాింటి నిరణయాలు సయానిక ఆరోగయ అధికయర ప్రధ్ులను సింప్రదిించి తీసుకోవ్యలి.

నఘలో రోగలక్షణఘలు మళ్లో కనిపస్తే ఏం చేయాలి?
మీరు ఐసో లేషన ముగించినప్ుటిక,ీ మీలో COVID-19 రోగలక్షణాలు త్రరగబెటటడిం లేదా మరింత్ తీవ్రిం కయవ్డిం జరగతే, 0 రోజు నుిండ మళ్లీ మీ ఐసో లేషన్ను
పయరరింభించి పైన పేరొకని నేను ఎింత్కయలిం ఐసో లేషన్లో ఉిండాలి మరయు మాస్క ధ్రించాలి? లోని నిరేీశయలను పయటిించిండ. మీ లక్షణాల గురించి లేదా మీ
ఐసో లేషన్ను ఎప్పుడు ముగించాలనే దాని గురించి మీకు ఏవ్ఫైనా ప్రశిలు ఉింటే, ఆరోగయ సింరక్షణ పర ర వ్ఫైడర్్తో మాటరీడిండ.

4

ో ఎక్ససపో జ్ అయయయలా చేస్త అవక్ాశం ఎపుుడు
నేను ఇతర్పలకు వాయధిని సంకరమంపజేస్త, వాళ్ల
ఉంటుంద్ి?
COVID-19 సో కినవ్యళ్లీ రోగలక్షణాలు కనిపిించడానికి 2 రోజుల ముిందు (లేదా రోగలక్షణాలు లేనటీ యతే వ్యరు పయజిటివ్ అని ప్రీక్షలో తేలిన తేదదకి 2 రోజుల

ముిందు) నుిండ రోగలక్షణాలు కనిపిించిన త్రయవత్ 10 రోజుల (లేదా రోగలక్షణాలు లేనటీ యతే వ్యరు పయజిటివ్ అని ప్రీక్షలో తేలిన 10 రోజుల త్రయవత్) వ్రకు వ్ఫైరస్
వ్యయపిే చేయవ్చుు. COVID-19 ప్రీక్షలో పయజిటివ్ వ్చిున ఒక వ్యకిే కనీసిం 5 రోజులు ఐసో లేషన్లో ఉని త్రయవత్, మరుగెైన ఆరోగయ సిాత్రలో ఉనిప్పుడు 24-48
గింటల వ్యతాయసింతో నిరవహిించిన 2 వ్రుస COVID-19 యాింటిజెన ప్రీక్షలోీ నఫగటివ్ వ్సేే , అలాింటివ్యరు ఇకపై వ్యయధిని సింకరమింప్జేసే వ్యరిగా ప్రగణిించబడరు.
ఒక వ్యకిే ఐసో లేషన వ్యవ్ధి 10 రోజుల కింటే ఎకుకవ్ ఉింటే (ఉదా., వ్యరు తీవ్రమైన అనారోగయయనికి గురకయవ్డిం లేదా వ్యరలో రోగనిరోధ్క శకిే త్కుకవ్గయ ఉిండడిం
కయరణింగయ), వ్యరు త్మ ఐసో లేషన వ్యవ్ధి ముగసే సమయిం వ్రకు కూడా వ్యయధిని సింకరమింప్జేసేవ్యరిగానే ఉింటరరు.

మీ వలో COVID-19క్ి ఎక్సస్పో జ్ అయ ఉండొ చచని ఇతర్పలకు తెలియజేయండి
వ్యళ్లీ COVID-19కి ఎక్స్పో జ్ అయుయిండవ్చుని మీ సనిిహిత్ కయింటరక్ట్లకు చెప్ుిండ మరయు COVID-19 సో కిన ఎవ్రకెైనా మీరు ఎక్సపో జ్ అయుయింటే ఏిం
చేయాలి ని (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది) వ్యరకి ప్ింప్ిండ. సయధారణింగయ, కోీజ్ కయింటరక్ట అింటే, COVID-19 సో కిన ఎవ్రతోనఫైనా ఒక వ్యకిే 24

గింటల వ్యవ్ధిలో 6 అడుగులు (2 మీటరుీ) కింటే త్కుకవ్ దూరింలో మొత్ే ిం కలిపి కనీసిం 15 నిమషయలు లేదా అింత్కింటే ఎకుకవ్ సమయిం గడప్డిం. అయతే,
ఎక్స్పో జర్్కు గురయయయ ప్రమాదానిి పించే ప్రసిాత్ులోీ, అింటే, ఇరుకెైన ప్రదేశయలోీ, వ్ఫింటిలేషన సరగయ లేని ప్రదేశయలోీ లేదా వ్యకుేలు అరుసూ
ే లేదా పయటలు పయడడిం

లాింటి కయరయకలాపయలు నిరవహిించే పయరింతాలోీ మీరు ఉనిటీ యతే, ఇత్రులు మీ నుిండ 6 అడుగులు (2 మీటరుీ) కింటే ఎకుకవ్ దూరింలో ఉనిప్ుటికీ, మీరు వ్యరకి
ఇనఫెక్షన్ను సింకరమింప్జేసే ప్రమాదిం ఉింటుింది. మీరు సింకరమింప్జేసే సిాత్రలో ఉనిప్పుడు, మీరు ప్ని ప్రదేశింలో ఉనిటీ యతే, మీ సహో దో యగులకు

తెలియజేసేలా మీ యజమానికి దాని గురించి చెప్ుిండ. COVID-19 సో కిన వ్యకిే గురించిన గోప్యత్ను కొనసయగసూ
ే , COVID-19కి ఎక్స్పో జ్ అయన ఉదో యగులకు
దాని గురించి తెలియజేసే బరధ్యత్ యజమానులకు ఉింది.
మీరు WA Notify (వ్యషిింగటన ఎక్స్పో జర్ నోటిఫికేషన) (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది) ఉప్యోగసుేింటే, మరయు COVID-19 ప్రీక్షలో మీకు
పయజిటివ్ అని తేలితే, మీరు WA Notifyని ఉప్యోగించి మీ వ్లీ వ్యరు ఎక్స్పో జ్ అయుయిండవ్చుునని ఇత్ర యూజరీ ను గోప్యింగయ హెచురించవ్చుు. అలా

ఎక్స్పో జ్ అయన అవ్కయశముని యాప్ వినియోగదారులు త్మను తాము అలాగే త్మ చుటూ
ట ఉని వ్యరని రక్షించుకోవ్డిం కోసిం జాగరత్ేలు తీసుకోగలుగుతారు.
సీవయ ప్రీక్షలో మీరు పయజిటివ్్అని తేలినా, లాయబ లేదా పర ర వ్ఫడ
ై ర్-ఆధారత్ టెసట ింి గ్ సరీవస్ దావరయ మీరు COVID-19 టెస్ట చేయించుకునిప్ుటికీ DOH నుిండ
ధ్ృవీకరణ కోడ టెక్ట్ మసేజ్్ని మీరు అిందుకోకపో యనా, WA Notify దావరయ మీరు ధ్ృవీకరణ కోడ్కోసిం అభ్యరాించవ్చుు. మీరు WA Notifyని
ఉప్యోగించినప్పుడు, మీ వ్యకిేగత్ లేదా మమమలిి గురే ించే సమాచారిం ఏదద సేకరించబడదు లేదా ప్ించుకోబడదు. ధ్ృవీకరణ కోడని అభ్యరాించడానికి:
1.

మీ మొబెైల్త ప్రకరిం (Android లేదా iPhone) ఉప్యోగించి, QR కోడ్ని సయకన చేయిండ లేదా ధ్ృవీకరణ కోడ్కోసిం అభ్యరాించిండ (ఇింగీీషు
మాత్రమ)ే :

2.

WA్Notify్ఉప్యోగించే్మీ్ప్రకరిం్ఫో న్నఫింబరును,్COVID-19్ప్రీక్షలో్పయజిటివ్్అని్తేలిన్తేదదని్నమోదు్చేయిండ.

3.

“Continue"్(కొనసయగిండ) ఎించుకోిండ.

మీరు WA Notifyలో ధ్ృవీకరణ కోడ కోసిం అభ్యరాించలేకపో తే, మీరు సేటట్ COVID-19 హాట్లెైన, 1-800-525-0127 కు కయల్త చేసి, త్రువ్యత్ # నొకకిండ, మీరు
WA Notify యూజర్ అని హాట్లెైన సిబుిందికి తెలియజేయిండ. ఎక్స్పో జ్ అయవ్పిండవ్చుని ఇత్ర WA Notify యూజర్లను అలర్ట చేయడానికి
ఉప్యోగించగల ధ్ృవీకరణ లిింక్ని హాట్లెైన సిబుింది మీకు ఇవ్వగలరు.
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దయచేసి, మరింత్ సమాచారిం కోసిం “సల్తె-టెస్ట దావరయ మీకు COVID-19 పయజిటివ్ అని తేలితే, ఇత్రులకు ఆ విషయానిి ఎలా తెలియజేయాలి” (కొనిి

అదనప్ప భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది) సక్షన్ని WANotify.org లో (కొనిి అదనప్ప భరషలు అిందుబరటులో ఉనాియ) చూడిండ. WA Notifyని మీ ఫో న్లో
ఎలా యాడ చేయాలనే దానితో సహా, దాని గురించిన మరింత్ సమాచారిం తెలుసుకోవ్యలనుకుింటే, WANotify.org ని (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ అిందుబరటులో
ఉింది) సిందరశించిండ.

పరభుతా ఆరోగయ సంసథ వారి ఇంటర్్ాూలో పాలగొనండి
మీకు COVID-19 పయజిటివ్ ఉిందని ప్రీక్షలో తేలతే, సయధారణింగయ ఫో న దావరయ ప్రభ్ుత్వ ఆరోగయ సింసా నుించి ఇింటరూవూ చేసే ఒక వ్యకిే మమమలిి సింప్రదిించవ్చుు.
ఇింటర్వ్ూయ చేసేవ్యరు మీరు ఏమ చేయాలి, మీకు ఎలాింటి మదీ త్ు అిందుబరటులో ఉింది లాింటి విషయాలు మీరు అరా ిం చేసుకోవ్డానికి సహాయప్డతారు. మీరు
ఇటీవ్ల సనిిహిత్ింగయ ఉని వ్యకుేల పేరీ ు, వ్యళ్ీ కయింటరక్ట సమాచారిం ఇవ్వమని ఇింటరూవూ చేసే వ్యకిే అడుగుతారు. ఎక్స్పో జర్్కు గురెైనటు
ీ వ్యళ్ీ కు

తెలియజేయడానికి అలా అడుగుతారు. ఎక్స్పో జ్్కు గురెైన అవ్కయశిం ఉనివ్యళ్ీ కు తెలియజేయడానికి వ్యరు ఈ సమాచారయనిి అడుగుతారు. ఇింటర్వ్ూయ చేసేవ్యరు
మీ సనిిహిత్ కయింటరక్టలకు మీ పేరును చెప్ురు.

స ంతగా చేసుకుని పరీక్షలో పాజిటివ్ అని తేలితే
మరింత్ సమాచారిం కోసిం, దయచేసి మధ్యింత్ర SARS-CoV-2 సల్తె టెసట ింి గ్ గెైడెనస (ఇింగీ ష్ మాత్రమ)ే చూడిండ.

ఐసో లేషన్్కు, క్ాార్ంటెైన్లకు మధయ తేడఘ ఏమటి?
•

మీకు COVID-19 లక్షణాలు ఉిండ, ప్రీక్ష ఫలితాల కోసిం ఎదురు చూసుేనిప్పుడు లేదా COVID-19 పయజిటివ్ అని ప్రీక్షలో తేలినప్పుడు మీరు
చేసేదే ఐసో లేషన్. ఐసో లేషన అింటే, అనారోగయయనిి వ్యయపిే చేయకుిండా ఉిండడానికి సిఫయరసు చేసిన కయలవ్యవ్ధి లో (ఇింగీ ష్ మాత్రమ)ే ఇత్రులకు
దూరింగయ ఇింటి వ్దీ నే ఉిండడిం.

•

క్ాార్ంటెైన్ అింటే, మీరు COVID-19కి ఎక్స్పో జ్ అయన త్రయవత్ మీకు ఆ వ్యయధి సో కి, అది ఇత్రులకు సింకరమించే ప్రమాదిం ఉింటే, మీరు ఇింటలీనే
ఇత్రులకు దూరింగయ ఉిండడిం. మీకు COVID-19 పయజిటివ్ అని ఆ త్రయవత్ ప్రీక్షలో తేలితే లేదా COVID-19 రోగలక్షణాలు కనిపిసేే కయవరింటెైన
ఐసో లేషన్గయ మారుత్ుింది.

మానస్క మరియు పరవర్ే న సంబంధిత ఆరోగయ వనర్పలు
దయచేసి, DOH బిహేవియరల్త హెల్తే రసో రెసస్ అిండ రకమిండేషనస (ఇింగీ ష్ మాత్రమే) వ్ఫబ్పేజీని సిందరశించిండ.

COVID-19కు సంబంధించిన మరింత సమాచఘర్ం, వనర్పలు
ప్రసే ుత్ిం్వ్యషిింగటన్లో్COVID-19్ప్రసిాత్ర్(ఇింగీీషు్మాత్రమే), గవ్రిర్్Inslee్ప్రకటనలు్(కొనిి్అదనప్ప్భరషలోీ్అిందుబరటులో్ఉింది),్రోగలక్షణాలు్(కొనిి్

అదనప్ప్భరషలోీ్అిందుబరటులో్ఉింది),్ఇది్ఎలా్వ్యయపిసే ుింది్(కొనిి్అదనప్ప్భరషలోీ్అిందుబరటులో్ఉింది),్ప్రజలు ఎలా మరియు ఎప్పిడు ప్రీక్ష

చేయించుకోవాలి్(కొనిి్అదనప్ప్భరషలోీ్అిందుబరటులో్ఉింది),్మరయు్వాయకసినల ను ఎక్డ కనుగొనాలి్(కొనిి్అదనప్ప్భరషలోీ్అిందుబరటులో్ఉింది)్గురించి్
అప్-టూ-డేట్్గయ్ఉిండిండ.్మరింత్్సమాచారిం్కోసిం,్మా్త్రచుగయ్అడగే్ప్రశిలు్(ఇింగీ ష్్మాత్రమే)్చూడిండ.
ఒక వ్యకిే జాత్ర/తెగ లేదా జాతీయత్ అనే వ్యటివ్లీ ఒక వ్యకిేకి COVID-19 సింబింధిత్ ప్రమాదాలు పరగవ్ప. అయనప్ుటికీ, వ్ేరే వ్రయణల వ్యరమీద అసమానత్ల

కయరణింగయ COVID-19 ప్రభరవ్ిం ప్డుత్ునిటు
ీ డేటర సూచిసోే ింది. జాత్యహింకయరిం, ప్రతేయకిించి, వ్యవ్సీాకృత్ జాత్యహింకయరిం వ్లీ ఇలా జరుగుత్ుింది. దదనివ్లీ , కొనిి
వ్రయగల వ్యరు త్మను తాము అలాగే త్మ సమాజాలను రక్షించుకునే అవ్కయశయలు త్కుకవ్గయ ఉనాియ. అనారోగయిం మీద పో రయటరనికి అపో హ సయయప్డదు
(ఇింగీ ష్ మాత్రమే). ప్పకయరుీ, త్ప్పుడు సమాచారిం వ్యయపిించకుిండా ఉిండడానికి ఖచిుత్మైన సమాచారయనిి మాత్రమే షేర్ చేయిండ.

•
•
•
•

WA స్టేట్ Department of Health 2019 నావల్ కరోనా వైరస్క ఔట్బ్రక్
ర (COVID-19) (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది)
WA స్టేట్ కరోనా వైరస్క రెస్ాిన్సి (COVID-19) (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది)

మీ సయానిక హెల్తే డపయర్ట్మింట్ లేదా డసిటక్
ి ట్ను కనుగొనిండ (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది)
CDC కరోనా వ్ఫైరస్ (COVID-19) (కొనిి అదనప్ప భరషలోీ అిందుబరటులో ఉింది)

వేరే్పరశిలు్ఉనఘియా?్మా్COVID-19్సమాచారిం్హాట్లెైన్1-800-525-0127 కి్కయల్త్చేయిండ. హాట్లెైన్ప్ని్గింటలు:
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•
•
•

సో మవ్యరిం ఉద. 6 గిం. నుిండ రయత్రర 10 గిం. వ్రకు.

మింగళ్వ్యరిం నుిండ ఆదివ్యరిం వ్రకు ఉద. 6 గిం. నుిండ సయయ. 6 గిం. వ్రకు.
పయటిించే రయషట ి సలవ్ప రోజులు (ఇింగీ ష్ మాత్రమే) ఉద. 6 గిం. నుిండ సయయ. 6 గిం. వ్రకు.

ఇింటర్పరటేషన్సేవ్ల్కోసిం,్# నొక్ండి,్వ్యళ్లీ్సమాధానమచిునప్పుడు్మీ్భాషను్చెపుండి.్మీ్సర ింత్్ఆరోగయిం్లేదా్ప్రీక్షా్ఫలితాల్గురించిన్ప్రశిల్కోసిం,్
దయచేసి్ఒక్ఆరోగయ్సింరక్షణ్పర ర వ్ఫైడర్్ని్సింప్రదిించిండ.
ఈ్ప్తారనిి్మరొక్ఫయరయమట్్లో్అభ్యరా ించడానికి,్1-800-525-0127్కు్కయల్త్చేయిండ.్బధిరులెైన్లేదా్వినికిడ్లోప్ిం్ఉని్వినియోగదారులు,్దయచేసి్711్
(Washington Relay)్కు్(ఇింగీ ష్్మాత్రమే)్కయల్త్చేయిండ్లేదా్civil.rights@doh.wa.gov్కు్ఇమయల్త్ప్ింప్ిండ.
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