FEBRUARY 2021
రిస్క్ మరియు భద్రతా సరవీస్క్లు

కొవిడ్19 సెకండరవ సట
ూ డంట్ అటెసూ టషన్ ఫారం
దీని కొరకు అనుబంధ డాకుుమంట్: కొవిడ్19 సూపర్వజ
ై ర, కొవిడ్19 అటెస్ే ష
ట న్ ఫారం మరియు స్్రని
ీ ంగ్ కో ఆరిినేటర
వాషంగ్ూన్ డిపార్ూమ
్ ంట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ లేబర్ & ఇండస్ూస్క
ీ (Washington Departments of Health and Labor & Industries
) విదాారిికి కొవిడ్-19 ఉందా లేదా కొవిడ్-19కి గ్ురైన వ్ాకి్తో సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగి ఉన్ాియో లేదో తలుసుకోవ్డాన్నకి
సట్లు డిసూ క్ట
ీ ూ న్నరాారించాలిి ఉంట ంది.

_______________________________________
విదాారిా పటరు

______________________
తేదీ

గ్డిచిన 24 గ్ంటలలో మీకు దిగ్ువ్ పటరక్ని ఏవైన్ా రోగ్లక్షణాలున్ాియా:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100.4 లేదా ఆపెన
ై జీరం
ద్గ్ుు
శ్ాీస తీసుకోవ్డం తకు్వ్గా లేదా శ్ాీస తీసుకోవ్డం ఇబబందిగా ఉండటం
చలి
అలసట*
కండరాలు లేదా శరవరం న్ొప్పులు*
తలన్ొపు*
గకంతు న్ొపు*
ముకు్ రదీీ లేదా ముకు్ కారడం*
వికారం లేదా వాంతులు*
డయేరియా*
ఇంతకుముంద్ు ఉని ప్రిసి తికి సంబంధం లేన్న కొత్ అసీసి త యొక్ ఇతర సటచనలు ( స్జనల్త అలరవీలు వ్ంటివి)

*సవల్పకాలిక్ల్క్షణం-్ఒకవేళ్విదాురిికి్ఈ్ల్క్షణాల్లో్కేవల్ం్ఒక్ల్క్షణం్మాత్రమే్ఉననటో యితే్మరియు్ల్క్షణాల్ు్ప్ారరంభమై్24్గంటల్లోపు్పరిషకరించబడినటో యితే్మరియు్
కొవిడ్-19కు్బహిరగత్ం(్కోోజ్్కాంటాక్టే)్అయినటల
ో గా్తెలియకప్ో తే.్ఒకవేళ్సవల్పకాలిక్రోగల్క్షణాల్ు్పరిషకరించబడినటో యితే్విదాురిి్త్రువాత్్రోజు్సూకల్ుకు్రావొచుు.్
కొవిడ్-19్టెస్ే ం్ గ్్అవసరం్ల్ేదు.

అవును ____________

ల్ేదు____________

1. కొవిడ్-19 ఉనిటో గా ధృవీకరించబడడ ఎవ్రితోన్ైన్ా మీరు కోోజ్ కాంటాక్టూ్గా ఉన్ాిరా?
కోోజ్ కాంటాక్టూలల్వీరి
్
తో్సహా్ఉంటాయ; కొవిడ్-19్సో కిన వ్ాకి్కి్24్గ్ంటలలోప్ప 6 అడుగ్ులు (2 మీటరుో) ద్టరంలల 15 న్నమిషాలు లేదా అంతకంటే ఎకు్వ్సమయం ఉండటం;్
లేదా్కొవిడ్-19్ఉని్వ్ాకి్తో్అదే్ఇంటిలల్న్నవ్సంచడం;్లేదా్కొవిడ్-19్ఉని్వ్ాకి్కి్సంరక్షణ్అందించడం;్లేదా్కొవిడ్-19్ఉని్వ్ాకి్్నుంచి్ఉమిి్లేదా్ఇతర్శరవర్
సారవాలను్న్ేరుగా్తాకడం.

రివిజన్ తేదీ: 7/2020
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2. మీ్ఇంటిలల్ఎవ్రికైన్ా్కొవిడ్-19్వ్ంటి్లక్షణాలున్ాియా్&/లేదా్మీ్ఇంటిలలన్న్ఎవ్రికైన్ా్కొవిడ్-19్టెసూ ంగ్లల్పాజిటివ్్
వ్చిచందా?గ్త 10 రోజులలో మీకు కొవిడ్-19 టెస్కూ కొరకు పాజిటివ్్గా వ్చిచందా?

3. గ్డిచిన 14 రోజులలో, ప్బ్లోక్ట హెల్త్ లేదా మడికల్త పర ర ఫెషనల్త కొవిడ్-19 ఆందో ళనకారణంగా మీకు స్ీయ మాన్నటర్, స్ీయ ఐసో లేషన్
లేదా స్ీయ కాీరంటెైన్్లల ఉండాలన్న చపాురా?

ఒకవేళ మీరు ఏవైనా ఈ పరశ్నల్లో వేటికైనా అవును అని సమాధానం ఇచ్చునటో యితే, ఇంటి వదద నే ఉండండి మరియు మీ
సూకల్ును సంపరదంచండి.

అవును______________

కాదు___________

పైన పటరకకననవాటిల్ల వేటికైనా అవును అనే సమాధానం వచ్చునటో యితే, దయచేస్్ మీ బిడి ను సూకల్ుకు తీసుకొని రండి మరియు
హాజరు ప్ాల్స్్ని అనుసరించండి.
న్ాబ్లడడ కు సంబంధించి పెైన ఇవ్ీబడడ ప్రతిసుంద్నలు సతాం అన్న మరియు న్ా అతుాత్ మ ప్రిజా ఞన్ాన్నకి ఖచిచతమన
ై ది అన్న న్ేను
ధృవీకరిస్ ున్ాిను.

_____________________________________
విదాారిా సంతకం

రివిజన్ తేదీ: 7/2020

________________________
తేదీ

