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కోవిడ్-19 సో క ిందని రోగ నిరధా రణ జరిగిన వధరెవరితోనూ మీరు సనిిహతిింగధ లేకపోయినా, మీకు కోవిడ్-19 
లక్షణాలు ఉింటే ఏిం చేయాలి 

మారిి 9, 2021న చేసని మారుుల సధరధింశిం 

• CDC నిర్దేశనలకు అనుగుణంగా అప్డేట్ చేసిన మాస్క్ ఆవశయకతలు. 
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, వ్ాయధి నియంతరణ, నివ్ారణ కదంద్రర లు) సిఫారసులకు అనుగుణమ ైన మాస్క్, ముఖానిి 

కప్పే ముసుగు, వ్ాటిక ివ్ాడే పద్రర్ాా ల కోసం అప్డేట్ చేసిన భాష. 
• వ్ాయకిిన్లను పూర్తిగా వే్యంచున్రి కోవిడ్-19 సో కిన వయకుి ల కోసం కాారంట ైన్ సిఫారసులను జోడ ంచడం జర్తగతంది్. 
• వ్ాయకిిన్ వే్యంచుకుని వయకుి ల కోసం కొతి సమాచరర్ానిి జోడ ంచడం జర్తగతంది్. 

నాకు కోవిడ్-19 సో క  ఉిండవచాి? 

జారం, దగుు , ఊప్ిర్త ఆడకపో వడం సాధరరణ లక్షణరలు (ఇంగతిష్). చలి, కండర్ాల న్ొపి్ే, తలన్ొపి్ే, గ ంతు న్ొపి్ే, అలసట, రద్దే , ముకు్ కారటం, వికారం, 
వ్ాంతులు, విర్దచన్రలు లేద్ర రుచిని లేద్ర వ్ాసనను కోలపేవడం వంటి ఇతర లక్షణరలు ఉండవచుు. 

నేను కోవిడ్-19 పరీక్షను చేయిించుకోవధలా? 

Yes. మీకు కోవిడ్-19లక్షణరలు ఉన్రి, లేద్ర కోవిడ్-19 పాజిటివ్గా నిర్ాా రణ అయన వ్ార్తకి ఎక్సిపో జ్ అయన్ర, పర్ీక్ష చేయంచుకోవడం కోసం మీరు ఆర్ోగయ 
సంరక్షణ సపవలను అంది్ంచేవ్ార్తని కాంటాక్్స చేయండ . 

ఎవరికైెనా డాకటర్ లేదా ఆరోగయ సింరక్షణ సేవలను అింద ించేవధరు లేకపో తే: ఇమ్మిగదేషన్ సాితితో సంబంధం లేకుండర చరలా లొకదషన్లలప ఉచితంగా లేద్ర తకు్వ 
వయయంతో పర్ీక్షలు చేసప సదుపాయం ఉంట ంది్. Department of Health (ఆర్ోగయ శాఖ) వ్ార్త పర్ీక్ష చేయడం గుర్తంచి తరచుగా అడ గద పరశిలను (ఇంగతిష్) 
చూడండ  లేద్ర  వ్ాషింగ్న్ ర్ాషర కోవిడ్-19 సమాచరర హాట్ల ైను్ (ఇంగతిష్) కాల్ చేయండ . 

పరజారోగయ సింసథ  వధరి ఇింటర్వయయలో పధలగొ నిండ ి

మీకు కోవిడ్-19 పాజిటివ్ అని పర్ీక్షలప నిర్ాా రణ అయతే, పరజార్ోగయ సంసాకు చ ంది్న వ్ార్ెవర్ెైన్ర మ్మమిలిి, సాధరరణంగా ఫో న్ ద్రార్ా సంపరది్సాి రు. ఇంటర్వూయ 
చేసపవ్ారు మీరు ఏమ్మ చేయాలి, మీకు ఎలాంటి మదేతు లభిసుి ంది్ అన్ే విషయాలను మీరు అరాం చేసుకోవడరనికి సహాయపడతరరు. వ్ారు ఇటీవల మీకు 
సనిిహితంగా ఉని వయకుి ల ప్పరిను, వ్ార్త కాంటాక్్స సమాచరర్ానిి అడుగుతరరు. వ్ారు కూడర ఎక్సిపో జ్ అయవ ండవచుని వ్ార్తని హెచుర్తంచడం కోసం వ్ారు 
మ్మమిలిి ఈ సమాచరరం కోసం అడుగుతరరు. వ్ారు ఆ సనిిహిత మ ైన కాంటాక్్సలను సంపరది్ంచినప ేడు, మీ ప్పరును వ్ార్తకి చ పేరు. 

నా అనారోగయిం నా కుట ింబానిక , సమాజింలోని ఇతరులకు వధయపిించకుిండా ఉిండటిం కోసిం నేను ఏమి చేయాలి? 

• వ ైదయిం సేవల కోసిం మినహా, ఇింటలో న ేఉిండిండి. 

o పనికి, పాఠశాలకు లేద్ర బహరింగ పరదే్శాలకు వె్ళి్వదుే . పరజా రవ్ాణరను, టాకసిలను లేద్ర ర్ెైడ్ షపర్తంగ్ను ఉపయోగతంచడరనిి నివ్ార్తంచండ . మీ 
కోసం షాపి్ంగ్ చయేమని ఇతరులను కోరండ  లేద్ర కిర్ాణర డ లివర్ీ సపవను ఉపయోగతంచండ . 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
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o ఆర్ోగయ సపవలను అంది్ంచేవ్ార్త వదేకు వె్ళ్ళే  ముందు మీరు వ్ార్తకి కాల్ చేసి, మీకు కోవిడ్-19 ఉందని లేద్ర కోవిడ్-19 అని అంచన్ర 
వే్సుి న్రిమని వ్ార్తక ిచ పేండ . ఆ భవనంలపకి పరవే్శంచే ముందు ముఖానిి కప్పే ముసుగును వే్సుకోండ . ఈ చరయలు ఆ కార్ాయలయంలప లేద్ర 
వె్యటింగ్ రూమ్లప ఉనివ్ారు అన్రర్ోగాయనికి గుర్తకాకుండర తోడేడతరయ. 

• మీ ఇింటిలోని ఇతరుల నుిండి, జింతువుల నుిండి విడివడి మీరు వేరుగధ ఉిండిండి. 

o సాధయమ ైనంత వరకు, పరతేయకమ ైన ఒక గద్లిపనే్ ఉండ , ఇతరులకు దూరంగా ఉండండ . 

o అందుబాట లప ఉంటే, విడ గా ఒక బాతరర మ్ను ఉపయోగతంచండ . 

o మీరు ఇతరులకు దగురలప ఉనిప ేడు ముఖానిి కపేు గుడడ  ముసుగును (ఇంగతిష్) ధర్తంచండ . మీరు ముఖానిి కప్పే ముసుగును 
ధర్తంచలేకపో తే, మీ గద్ిలపకి పరవే్శంచే ఇతరులు ముఖానిి కప్పే ముసుగును ధర్తంచరలి. 

o ఒక ముఖానిి కప్పే గుడడ  ముసుగు ఏద్ ైన్ర అద్ి, మీ న్ోరు, ముకు్లను పూర్తిగా కప్ిే , మీ ముఖం ర్ెండు వైె్ప ల నుండ , గడడం కింద నుండ  
సర్తగాు  పట్ి ఉండరలి. అద్ి ర్ెండు లేద్ర అంతకంటే ఎకు్వ పొ రలను కలిగత చిక్గా నే్సిన గుడడతో తయారు చేసినద్ ై ఉండ , న్రడరలను లేద్ర తల 
చుటట్  లేద్ర చ వ ల వె్నుక పట ్ కుని ఉండే పట్ీలను కలిగత ఉండరలి. ఎదుగుదల, పరవరినలకు సంబంధించిన లేద్ర వైె్దయపరమ నై సమసయల 
వలన గుడడతో చేసిన ముఖానిి కప్పే ముసుగును ధర్తంచలేని వయకుి లు త రలా వదులుగా ఉండే ముఖ కవచరనిి ఉపయోగతంచవచుు. శశు 
సంరక్షణర కదంద్రర లు, డే కాయంప్లు, పాఠశాల విద్రయ సదుపాయాలలపని పి్లిలు కూడర ముఖ కవచరలను వ్ాడవచుు. పని పరదే్శాలలప, ముఖానిి 
కప్పే గుడడ  ముసుగుల కంటే మాస్క్లు లేద్ర ర్ెసిేర్దటరుి  ఎకు్వ రక్షణను కలిేసాి య. 

o Centers for Disease Control and Prevention (CDC, వ్ాయధి నియంతరణ, నివ్ారణ కదంద్రర లు) సూచించిన వూయహాల (ఇంగతిష్) 
మారుదరశకతాం మాస్క్ అమర్తకను మర్తంత సమరావంతం చేసి కోవిడ్-19 వ్ాయపిి్ని మందగతంపచేసాి య. మ డ కల్ పొ ర సీజర్ మాస్క్ప్ ై ఒక గుడడ  
మాస్క్ను ధర్తంచడం, మ డ కల్ పొ ర సీజర్ మాస్క్కు ఉండే చ వ లకు వే్సుకునే్ పట్ీలను ముడ  వే్యడం, మాస్క్ ఫిట్ర్ను ఉపయోగతంచడం లేద్ర 
మాస్క్ప్ ైన నైె్లాన్ ముసుగును ఉపయోగతంచడం వంటివి ఆ వూయహాలలప ఉన్రియ. అదనంగా, శాాస పరకిేయలప గాలిని వదలడం కోసం 
మూతలను లేద్ర రంధరర లను కలిగతన మాస్క్లను లేద్ర ఒంటి పొ రతో చేసిన ముసుగులను, తొడుగులను వ్ాడమని Department of Health 
(DOH, ఆర్ోగయ శాఖ) సిఫారసు చేయలేదు. (DOH, L&I (ఎల్&ఐ) పరచుర్తంచిన (ఇంగతిష్) మారుదరశకతరావికి అనుగుణంగా 
ఉపయోగతంచినటియతే, గాలిని వది్లే మూతలుని ర్ెసిేర్దటరిను వ్ాడ న్ర ఫర్ాాలేదు.) 

o వ్ాయకిిన్లను వే్యడం, భౌతిక దూరం పాటించడం, చేతుల పర్తశుభరత, ఏకాంతవ్ాసం, కాారంట ైన్ వంటి సమరావంతమ ైన పరజార్ోగయ చరయలను 
నిరంతరం అమలు చేయడంతో పాటట, అనిి పరజా వయవసాలలపనూ మాస్క్లను ధర్తంచడం ముఖయం. 

o అన్రర్ోగయంతో ఉనిప ేడు ప్ ంప డు జంతువ లు, తది్తర జంతువ లతో సంబంధరనిి పర్తమ్మతం చేయండ . సాధయమ ైతే, మీ జంతువ లను మీ 
కుట ంబ సభుయలలప మర్ కర్త సంరక్షణలప ఉంచండ . మీరు మీ ప్ ంప డు జంతువ ల సంరక్షణను చూడక తపేకపో తే, ప్ ంప డు జంతువ లతో 
కలవడరనికి ముందు, తరువ్ాత మీరు చేతులు కడుకో్ండ , సాధయమ ైతే ముఖ కవచరనిి ధర్తంచండ . మర్తంత సమాచరరం కోసం కోవిడ్-19, 
జంతువ లు (ఇంగతిష్) చూడండ . 

o వంటకాలు, తరగడరనికద వ్ాడే గాి సులు, కప ేలు, పాతరలు, తువ్ాాళ్లి  లేద్ర పరుప లు సహా వయకిిగత వసుి వ లను ఇతరులతో లేద్ర ప్ ంప డు 
జంతువ లతో పంచుకోవదుే . 

• మాస్క్ ఉపయోగతసుి న్రి, ఇతరుల నుిండి 6 అడుగుల భౌతిక దూరధనిి ఎలివే్ళ్లా పాటించండ . 

• మీ చేతులను తరచుగధ శుభ్రిం చేసుకోిండి. చేతులను కనీసం 20 స కని పాట  సబుుతో, నీటితో కడుకో్ండ . సబుు, నీరు అందుబాట లప లేకపో తే, 
కనీసం 60% ఆల్హాల్ ఉని ఆల్హాల్ ఆధరర్తత హాయండ్ శానిట ైజర్ను వ్ాడండ . కడగని చేతులతో మీ ముఖానిి తరకడం మానుకోండ . 

• దగుొ , తుముులను టిసూయతో కపుుకోిండి. వ్ాడ న టిసూయలను పార్దసి, మీ చేతులను కడుకో్ండ . 

  

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
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• క ంటరుి , టేబుల్టాప్లు, డోర్్న్రబ్లు, బాతరర మ్ మాయచ్లు, మరుగుదొ్డుి , ఫో నుి , కసబో రుడ లు, టాబలి ట్లు, మంచం పక్న ఉండే టేబుళ్లి  సహా 
“అధ కింగధ ముట ట కునే” ఉపరితలాలను తరచుగధ శుభ్రిం చేయిండి. ఇళి్లప వ్ాడే శుభరపరచే సపరేని ఉపయోగతంచండ  లేద్ర లేబుల్ మీద ఉండే 
సూచనలను పాటించండ . 

మీ లక్షణాలను గమనిసూూ  ఉిండిండ ి

మీ లక్షణరలు విషమ్మసపి  వె్ంటనే్ వైె్దయ సహాయం తీసుకోండ . మీకు వైె్దయ సపవలు అందడరనికి ముందే్, మీరు వైె్దయ సపవలను అంది్ంచేవ్ార్తకి కాల్ చేసి, మీకు కోవిడ్-
19 లక్షణరలు ఉన్రియని చ పేండ . వె్యటింగ్ రూమ్, పర్ీక్షలు చేసప గదులలపని ఇతర వయకుి లకు సూక్షికిమేులు వ్ాయపిి్ చ ందకుండర నివ్ార్తంచడం కోసం మీరు 
ఆర్ోగయ సంరక్షణ కదందరంలపకి పరవే్శంచే ముందు ముఖానికి ముసుగు వే్సుకోండ . 

మీకు వైె్దయపరమ ైన అతయవసర పర్తసిాతి ఏరేడ , 911కు కాల్ చేయవలసి వసపి , మీకు కోవిడ్-19 లక్షణరలు ఉన్రియని పంపి్ంచే సిబుంది్కి చ పేండ . సాధయమ ైతే, 
అతయవసర సపవల సిబుంది్ ర్ావడరనికి ముందే్ ముఖానికి ముసుగును వే్సుకోండ . 

నేను ఎింత కధలిం పధటూ ఏకధింతవధసింలో ఉిండటిం అవసరిం? 

1. మీకు కోవిడ్-19 పాజిటివ్అని నిర్ాా రణ అయవ ండ  లేద్ర అనుమానిసూి  ఉండ , మీకు లక్షణాలు ఉింటే, మీరు గృహ ఏకాంతవ్ాసానిి ముగతంచగలిగదది్ 
ఎప ేడు అంటే: 
o జార్ానిి తగతుంచే ఔషద్రలను వ్ాడకుండరనే్ మీకు జారం తగతు  పో య కనీసం 24 గంటలు అయంది్, దానితో పధట  
o మీ లక్షణరల (ఇంగతిష్) విషయంలప మీరు మ రుగుపడరడ రు, అింతేకధదు 
o మీకు మొదట లక్షణరలు కనబడ నపేటి నుండ  కనీసం 10 ర్ోజులు గడచిపో యాయ. 

2. మీకు కోవిడ్-19 పాజిటివ్అని పర్ీక్షలప తేలిన్ర కానీ ఎట వింటి లక్షణాలూ లేకపో తే, మీరు మీ గృహ ఏకాంతవ్ాసానిి ముగతంచగలిగదది్ ఎప ేడు అంటే: 
o మీకు మొదటిసార్తగా కోవిడ్-19 పాజిటివ్ అని తేలిన పర్ీక్ష తేద్ద నుండ  కనీసం 10 ర్ోజులు గడ చిపో యాయ, అింతేకధదు 
o మీరు కోవిడ్-19 వలన అన్రర్ోగాయనిక ిగుర్తకాలేదు. 

కోవిడ్-19 ఉని లేద్ర ఉనిదని అనుమానిసుి ని వయకుి ల కోసం మర్తంత మారుదరశకతాం అందుబాట లప ఉంది్. 

ఏకధింతవధసిం, కధారింట ైన్ల మధ్య తడేా ఏమిటి? 

• మీకు కోవిడ్-19లక్షణరలు ఉండ , పర్ీక్షల ఫలితరల కోసం మీరు ఎదురు చూసుి నిప ేడు లేద్ర కోవిడ్-19 పాజిటివ్ అని తేలినప ేడు మీరు ఏమ్మ 
చేయాలప అద్ే ఏకధింతవధసిం. ఏకాంతవ్ాసం అంటే మీ అన్రర్ోగయం వ్ాయపిి్ చ ందకుండర నివ్ార్తంచడం కోసం మీరు ఇంటిలపనే్ ఉండ , సిఫారసు చేసిన కాల 
వయవధిపాటట ఇతరులకు (ఇంటి సభుయలతో సహా) దూరంగా ఉండడం. 

• మీరు కోవిడ్-19కు ఎక్సిపో జ్ అయనప ేడు మీరు ఏమ్మ చేయాలప అద్ే కధారింట ైన్. కాారంట ైన్ అంటే మీకు ఒకవ్ేళ్ వ్ాయధి సో కివ ండ , అద్ి ఇతరులకు 
సో కవచుు కాబట్ి మీరు ఇంటిలపనే్ ఉండ , సిఫారసు చేసిన కాల వయవధిపాటట ఇతరులకు (ఇంటి సభుయలతో సహా) దూరంగా ఉండడం. తరువ్ాత మీకు 
కోవిడ్-19 పాజిటివ్ అని పర్ీక్షలప తేలితే లేద్ర కోవిడ్-19 లక్షణరలు ప్ ంపొ ంది్తే కాారంట ైన్ ఏకాంతవ్ాసంగా మారుతుంది్. 

కధారింట ైన్ ఎింత కధలింపధటూ ఉింట ింద ? 

పరసుి త కాారంట ైన్ సూచనల పరకారం మీ చివర్త కాంటాక్్స నుండ  14 ర్ోజులపాట  కాారంట ైన్లప ఉండరలిి ఉంట ంది్. ఇద  అతయింత సురక్షితమ ైన ఎింపిక. కాారంట ైన్ 
కాలంలప మీ లక్షణరలను గమనిసూి  ఉండండ , ఈ 14 ర్ోజులపి  మీకు కోవిడ్-19లక్షణాలు (ఇంగతిష్) ఏవ్ెైన్ర కనిపి్సపి , పర్ీక్ష చేయంచుకోండ . అధిక పరమాద భయం 
ఉని కొనిి వయవసాలకు లేద్ర బృంద్రలకు చ ందన వ్ారు 14 ర్ోజుల కాారంట ైన్ను ఎంచుకోవ్ాలిి వసుూ ింద : 

• తక్షణ లేద్ర ద్దరఘకాలిక సంరక్షణ కదంద్రర లలప ఉండేవ్ారు లేద్ర పనిచేసప వ్ారు. 
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_Telugu.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• కార్ాగారంలప పనిచేసపవ్ారు లేద్ర ఉండేవ్ారు. 

• ఆశేయం లేద్ర తరతర్లిక వసతి గృహంలప పనిచేసప వ్ారు లేద్ర ఉండే వ్ారు. 

• విశాేంతి గృహాలు, సౌహార్్దర సంసథలు లేదా మహిళల సామాజిక సంసథలు వంటి సామూహిక వసతి గృహాలలో నివస ంచే వార్దు. 

• పని సాభావం ర్ీతరయ భౌతిక దూరం పాటించడం అసాధయమయయయ గతడడంగత లేద్ర కర్ాిగారం వంటి రద్దేగా ఉండే పని పర్తసిాతులలప పనిచేసప వ్ారు. 

• చేపల వే్ట లేద్ర సీఫ డ్ పరా స సింగ్ న్ౌకలలప పనిచేసప వ్ారు. 

ఇది్ సాధయం కాకపో తే, అదనపు పరీక్ష ఏమీ లేకుండానే, మీ చిటటచివర ికాంటాక్టట తరాాత 10 రోజులు కాార్దంట ైన్లో ఉండండి. ఈ 10 రోజులలో మీకు ఏవ ైనా కోవిడ్-
19 లక్షణాలు ఉంటే, 14 రోజులు పూరిి కాార్దంట ైన్లో ఉండి పరీక్ష చేయంచుకోండి. 14వ రోజు వరకు లక్షణాలు కనిపిస్తా యేమో గమనిస్తా న ేఉండండి. 

పరతేయక పర్తసాితులలప, మీ చివర ికాంటాక్టట తర్దువాత 7 రోజులు పూర్ద్ తిగా గడ చరక కాారంట ైన్ను ముగతంచడం సాధయం కావచుు. అయతే, అందుకోసం ఒకవ్ేళ్ మీకు 
లక్షణరలు లేకుండర ఉండ , పర్ీక్షలప మీకు న గిటివ్ అనే ఫలితం అందిన తర్దువాత మీర్దు అలా చేయవచుు (కాార్దంట ైన్ను ముగంిచడానికి 48 గంటల కంటే ముందు 
ఆ పరీక్ష జరిగి ఉండాలి.) ఇది్ పర్ీక్షా వనరుల లభయతప్ ై ఆధరరపడ  ఉంట ంది్. 14వ రోజు వరకు లక్షణాలు కనిపిస్తా యేమో గమనిస్తా నే ఉండండి. 

మీ పరతేయక పర్తసిాతులకు తగతన ఉతుయతిమమ ైన ఎంపి్కను నిరణయంచడం కోసం మీరు మీ సాా నిక ఆర్ోగయ అధికార పర్తధిలపని వ్ార్తని సంపరది్ంచండ . 

పూర్తిగా వ్ాయకిి న్ను వే్యంచుకుని వయకుి లు కోవిడ్-19 సో కినవ్ారు ఎవర్తకెైన్ర ఎక్సిపో జ్ అయనపేటికస కాారంట ైన్లప ఉండరలిిన అవసరం లేదు అని Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) ఇటీవల కొతి మారుదరశకతరానిి పరకటంిచింది్ అయితే వ్ారు ఈ కిేంది్ పరమాణరలనిింటికి అనుగుణంగా ఉండరలి: 

• పూర్తిగా వ్ాయకిి న్ ను వే్యంచుకునివ్ార్ె ైఉండరలి (మర్తంత సమాచరరం కోసం ది్గువ విభాగానిి చూడండ .) 
• ఇపేటి కోవిడ్-19 ఎక్సిపో జర్ నుండ  లక్షణరలు ఏవీ లేవ . 

వ్ాయకిిన్ను పూర్తిగా వే్యంచుకుని వయకుి లు స ైతం ఎక్సిపో జర్ తరువ్ాత 14 ర్ోజుల వరకు లక్షణరల కోసం గమనిసూి  ఉండరలి. వ్ారు కూడర మాస్క్లను 
ధర్తంచడం, సామాజిక దూర్ానిి పాటించడం, తమ సమావ్ేశాలను చినివిగా ఉంచడం కొనసాగతంచరలి. 

వ్ాయకిిన్ వే్సిన ఇన్ప్పషంట ి , ఆర్ోగయ సంరక్షణ వయవసాలలప నివసించేవ్ారు కోవిడ్-19 ఉనివ్ారు ఎవర్తకెైన్ర ఎక్సిపో జ్ అయన తరువ్ాత కాారంట ైన్ను 
కొనసాగతంచరలనే్ది్ ఈ మారుదరశకానికి ఉని మ్మనహాయంప . 

ఈ ర్ెండు పరమాణరలను పూర్తి చేయలేని వయకుి లు, కోవిడ్-19 ఉననదని అనుమానిసుి నన వారికి లేదా సో కిందని నిరాా ర్దణ అయనవారికి ఎక్ట్పో జ్ అయన తర్దువాత 
పరసుి త కాారంట ైన్ మారుదరశకానిి (ఇంగిిష్) అనుసరించడానిన కొనసాగించాలి. 

మీరు వధయక ిన్ను పయరిూగధ వేయిించుకునిపుుడు 

 పూర్తిగా వ్ాయకిి న్ వే్యంచుకునివ్ారుగా మ్మమిలిి పగతగణ ంచేది్ ఇప ేడు: 
• ఫ ైజర్ లేద్ర మోడ ర్ాి వంటి 2 డోసుల వ్ాయకిిని వరుసలప ర్ెండవ డోసును తీసుకుని 2 వ్ార్ాల తరువ్ాత, లేద్ర 
• జానిన్ & జానిన్ వ్ార్త జాన్స ిన్ వ్ాయకిిన్ వంటి ఒక్ డోస్క వ్ాయకిిన్ వే్యంచుకుని 2 వ్ార్ాల తరువ్ాత 

గమనిక: మీరు మీ ఒకద ఒక్ డోస్కను వే్యంచుకుని 2 వ్ార్ాలు గడవకపో తే, లేద్ర మీరు ఇంకా మీ ర్ెండవ మోతరదును వే్యంచుకోవ్ాలిి ఉంటే, మీరు పూర్తి 
రక్షణను పొ ంద లేదు. మీరు పూర్తిగా వ్ాయకిి న్ వే్యంచుకునివ్ారు అయయయవరకు అనిి నివ్ారణ చరయలను (ఇంగతిష్) తీసుకోవడరనిి కొనసాగతంచండ . 

మీరు పూర్తిగా వ్ాయకిి న్ వే్యంచుకునిటియతే: 

• కొనిి రద్దేగా ఉండే వయవసాలు, వేదికలు మ్మనహా (ఇంగిిష్), మీరు మాస్క్ లేకుండర మీరు బహిరంగ కారయకలాపాలలపను, విన్ోద కారయకమేాలలపను 
పాలొు నవచుు. 

• పూర్తిగా వ్ాయకిి న్ వే్యంచుకునివ్ార్తతో కలసి మీరు మాస్క్లేకుండర భవన్రల లపపల గుమ్మగూడవచుు 
• మాస్క్లు ధర్తంచకుండరన్ే మీరు వ్ాయకిిన్ వే్యంచుకోని వ్ార్తతో కలసి ఒకర్త ఇంటికి మర్ కరు వె్ళి్ల ఇంటి లపపల గుమ్మగూడటం (ఉద్రహరణకు, అంతర 

కలసిమ లసి ఉండే బంధువ లను సందర్తశంచడం) చేయవచుు. వ్ార్తలప ఎవర్ెైన్ర ఒకర్తకి లేద్ర వ్ార్తతో పాటట నివసించే వ్ారు ఎవర్తకెైన్ర కోవిడ్-19 
వలన తీవరంగా జబ్ుుపడే అధిక పరమాద భయం (ఇంగతిష్) ఉంటే తపే అలా చేయవచుు.  

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/324153_choosingSaferActivities11.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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• మీరు కోవిడ్-19 ఉనివ్ార్తక ిదగురగా ఉనిటియతే, మీకు లక్షణరలు ఉంటే తపే మీరు ఇతరుల నుండ  దూరంగా ఉండరలిిన అవసరం లేద్ర పర్ీక్ష 
చేయంచుకోవ్ాలిిన అవసరం లేదు. 

o అయనపేటికస, మీరు సామూహకి వయవసాలలప (ద్ిదుే బాట  లేద్ర నిరుంధ సదుపాయాలు లేద్ర సామూహకి గృహం వంటివి) నివసిసుి ండ , 
కోవిడ్-19 సో కిన వ్ార్తకి దగురగా ఉంటే, మీకు లక్షణరలు లేకపో యన్ర ఇంకా మీరు 14 ర్ోజుల పాటట ఇతరులకు దూరంగా ఉండ , పర్ీక్ష 
చేయంచుకోవ్ాలి. 

మీ వ్ాయకిిన్ సాితితో సంబంధం లేకుండర, పరజా వయవసాలలప ఉనిప ేడు మీరు ఇంకా మ్మమిలిి కాపాడుకోడం కోసం, ఇతరులను కాపాడటం కోసం (ఇంగతిష్) 
చరయలను తీసుకుంటటనే్ ఉండరలి. మాస్క్ను ధర్తంచడం, ఇతరుల నుండ  కనీసం 6 అడుగులు దూరంగా ఉండటం, రద్దేలకు, గాలి వ్ెలుతురు తకు్వగా ఉండే 
పరదే్శాలకు దూరంగా ఉండటం వీటిలప ఉన్రియ. అదనంగా, ఇంకా మీరు మధయసా లేద్ర ప్ దే సమావ్ేశాలకు దూరంగా ఉండరలి, కోవిడ్-19 లక్షణరల ను (ఇంగతిష్) 
గమనించడరనిి కొనసాగతంచరలి, పరతేయకించి మీరు జబుుపడ న ఉనివ్ార్తకి దగురగా ఉనిప ేడు అలా చేయాలి. 

మూలం: Centers for Disease Control and Prevention (ఇంగతిష్) 

కోవిడ్-19కు సింబింధ ించిన మరిింత సమాచారిం, మరినిి వనరులు 

వ్ాషింగ్న్ోి ని పరసుి త కోవిడ్-19 పర్తసిాతి, గవరిర్ ఇన్సిీ అధికార్తక పరకటనలు (ఇంగతిష్), లక్షణరలు (ఇంగతిష్), అద్ి ఎలా వ్ాయపిి్ చ ందుతుంది్ (ఇంగతిష్), ఎలా, 
ఎప ేడు పర్ీక్ష చేయంచుకోవ్ాలి (ఇంగతిష్) అన్ే వ్ాటి గుర్తంచి తరజా సమాచరర్ానిి కలిగత ఉండండ . మర్తంత సమాచరరం కోసం మా తరచుగా అడ గద పరశిల ను 
(ఇంగతిష్) చూడండ . 

ఒక వయకిి జాతి/త గ లేద్ర జాతీయత అన్వేి వ్ాటికవిగా కోవిడ్-19 వలన వ్ార్తకి ఎకు్వ పరమాద్రనిి కలిగతంచవ . అయతే, శవాతేతర వర్ాణ లవ్ారు అసమ నిషేతిిలప 
కోవిడ్-19 వలన పరభావితం అవ తునిట ్  డేటా త లుప తునిది్. జాతరయధికయత, పరతేయకించి, వయవసాీకృత జాతరయధికయత ఫలితరలు ఇందుకు కారణం. వీటివలన కొనిి 
బృంద్రలకు తమను తరము, తమ సామాజిక బృంద్రలను కాపాడుకునే్ అవకాశాలు సాలేంగా ఉంట న్రియ. జబుుతో పో ర్ాడటానికి గుడ డ  వయతిర్దతకత తోడేడదు 
(ఇంగతిష్). ప కారుి , తప ేడు సమాచరరం వ్ాయపి్ంచకుండర చేయడం కోసం ఖచిుతమ నై సమాచరర్ానిి మాతరమే షపర్ చయేండ . 

• వ్ాషింగ్న్ ర్ాష్ర Department of Health వ్ార్త 2019లప వినూతిమ ైన కర్ోన్ర వ్ెైరస్క విరుచుకుపడటం(కోవిడ్-19)  
• వ్ాషింగ్న్ ర్ాష్ర కర్ోన్ర వైె్రస్క పరతిసేందన (కోవిడ్-19) 
• మీ సాా నిక ఆర్ోగయ శాఖను లేద్ర జిలాి ను కనుగ నండ  (ఇంగతిష్) 
• CDC కర్ోన్ర వ్ెైరస్క (కోవిడ్-19) (ఇంగతిష్) 
• వయతిర్దకత తగతుంప  వనరులు (ఇంగతిష్) 

మరినిి పరశిలు ఉనాియా? మా కోవిడ్-19 సమాచార్ద హాట్ల ైన్కు కాల్ చేయండి: 1-800-525-0127 

సో మవ్ారం - ఉదయం 6 నుండి రాతిర 10 వర్దకు, మంగళవార్దం - ఆదివార్దం మర్తయు పాటించే ర్ాష్ర స లవ  ది్న్రలు (ఇంగిిష్) ఉదయం 6 నుండి సాయంతరం 6 
వర్దకు. దుబ్ాసీ సేవల కోసం, వార్దు సమాధానం చెప్ ినపుిడు # గురతా ను న్ొకి్ , మీ భాషను చెప్పండి. మీ ఆరోగాానికి సంబ్ంధించిన, కోవిడ్-19 పరకీ్ష లేదా పరీక్ష 
ఫలితాల గురించిన పరశ్నల కోసం, దయచేస  ఆరోగా సంర్దక్షణ సేవలను అందించేవారనిి కాంటాక్్స చేయండ . 

ఈ డరకుయమ ంట్ను మర్ో ఫార్ాిట్లప అభయర్తాంచడరనికి, 1-800-525-0127కు కాల్ చేయండ . బధిరులు లేద్ర వినటం కష్ం అయయయ వినియోగద్రరులు, దయచేసి 
711 (Washington Relay కు (ఇంగతిష్)) కాల్ చేయండ  లేద్ర civil.rights@doh.wa.gov కు ఇమ యల్ చేయండ . 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Telugu
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#what-are-symptoms
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Telugu
https://coronavirus.wa.gov/te/covid-19-naoovala-karaoonaaavaairasa-vaaasaimgatana-raaasataramlaoonai-samaaacaaaram-saeevalau
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/StigmaReduction
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

