
അപകടസാധ്യത, സുരക്ഷാ സസവനങ്ങൾ

COVID19 സസക്കൻഡറി സ്റ്റുഡന്റ് അറ്റസസ്റ്റഷൻ സ ാോം
 
ഇതിനായുള്ള അനുബന്ധ പ്പമാണോം: COVID19 സൂപ്പർവവസർ, അറ്റസസ്റ്റഷൻ &

സ്കപ്കീനിോംഗ് സകാർഡിസനറ്റർ 

വിദ്യാർത്ഥിക്ക് COVID-19 ഉസടാ അസലെങ്കിൽ COVID-19 ന്റ വിസധ്യരായ ഒരു
വയക്തിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുസടാ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ജിലൊ
സ്കകൂളുകസളാടു എലൊ വിദ്യാർത്ഥികസളയുോം പരിസ ാധ്ിക്കാൻ വാഷിോംഗ്ടൺ
ആസരാഗ്യ വകുപ്പുകളുോം സതാഴിൽ വയവസായങ്ങളുോം ആവ യസപ്പടുന്നു.

_______________________________________ 

വിദ്യാർഥിയുസട സപര്

 
______________________  
തീയതി

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഏസതങ്കിലുോം ലക്ഷണങ്ങൾ
നിങ്ങൾ അസലെങ്കിൽ നിങ്ങളുസട ഭവനത്തിലുള്ള ആസരങ്കിലുോം 
അനുഭവിച്ചിട്ടുസടാ :

• പനി 100.4 അസലെങ്കിൽ മുകളിൽ
• ചുമ
• വാസസാച്ഛ്വാസോം അസലെങ്കിൽ

വസന ബുദ്ധിമുട്ട്
• തണുപ്പ്
• രുചിയുസടസയാ വാസനയുസടസയാ
നഷ്ടോം

• ക്ഷീണോം *
• സപ ി സവദ്ന അസലെങ്കിൽ  രീര
സവദ്നകൾ *

• തലസവദ്ന *
• സതാടസവദ്ന *
• തിങ്ങിയസതാ അസലെങ്കിൽ മൂസക്കാലിപ്പ് *
• ഓക്കാനോം അസലെങ്കിൽ ഛർദ്ദി*
• അതിസാരോം*
• ഏസതങ്കിലുോം പുതിയ സരാഗ്
ലക്ഷണങ്ങൾ

*ഒരു പ്രസവകാല ലക്ഷണോം - നിങ്ങൾക് ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നു മാപ്തസമ 

ഉള്ളൂസവങ്കിൽ, സരാഗ്ലക്ഷണോം ആരോംഭിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരിരരിക്കുന്നു 
പിന്നന്ന അറിയസപ്പടുന്ന COVID-19 എക്സ്കസപാഷർ ഇലെ (അടുത്ത സമ്പർക്കോം). പ്രസവകാല 

സരാഗ്ലക്ഷണോം പരിരരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദ്ിവസോം സ്കകൂളിസലക്ക് മടങ്ങാോം.  ഒരു 
വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അസലെങ്കിൽ ഭവനത്തിലുള്ള ആർസക്കങ്കിലുോം ഈ 
സരാഗ്ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏസതങ്കിലുോം ഒസരണ്ണോം മാപ്തോം ഉടായിരിക്കുകയുോം 
സരാഗ്ലക്ഷണോം ആരോംഭിക്കുകയുോം 24 മണിക്കൂറിൽ കുറവ് സമയത്തിൽ 
സഭദ്മാവുകയുോം സകാവിഡ് ബാധ്ിച്ചവരുമായി ഒരു സമ്പർക്കവുോം ഉള്ളതായി 
അറിയാതിരിക്കുകയുോം സചയ്യുകയാസണങ്കിൽ, വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സ്കകൂളിസലക്ക് 
മടങ്ങാനാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുസട വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അസലെങ്കിൽ നിങ്ങളുസട 
ഭവനത്തിലുള്ള ആർസക്കങ്കിലുോം ഒരു രൃസവകാല സരാഗ്ലക്ഷണമാണ് 
ഉടാകുന്നസതങ്കിൽ സപാലുോം ദ്യവായി സ്കകൂളുമായി ബന്ധസപ്പടുക. ഒരു COVID-19

പരിസ ാധ്ന ആവ യമിലെ.  
അന്നെ ____________ അലല ____________

1. COVID-19 സ്ഥിരീകരിച്ച ആരുമാസയങ്കിലുോം നിങ്ങൾ അടുത്ത ബന്ധോം
പുലർത്തിയിട്ടുസടാ?
സലാസ്ക സകാൺടാക്റ്റിൽ ഉൾസപ്പടുന്നു; COVID 19 ഉള്ള ഒരു വയക്തിയുസട 6

അടിയിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സമാത്തോം 15 മിനിസറ്റാ അതിൽ 

കൂടുതസലാ ഉടാവുക; അന്നലലങ്കിൽ COVID-19 ഉള്ള ഒരു വയക്തിയുസട അസത 

വീട്ടിൽ താമസിക്കുക; അന്നലലങ്കിൽ COVID-19 ഉള്ള ഒരു വയക്തിസയ 

പരിപാലിക്കുക; OR COVID-19 ഉള്ള ഒരു വയക്തിയിൽ നിന്ന് ഉമിനീർ 
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അസലെങ്കിൽ മറ്റ്  രീര പ്സവങ്ങളുമായി സനരിട്ട് ബന്ധസപ്പടുക .

2. നിങ്ങളുസട വീട്ടിസല ആർസകങ്കിലുോം COVID-19 സപാലുള്ള
ലക്ഷണങ്ങളുസടാ & / അസലെങ്കിൽ നിങ്ങളുസട വീട്ടിസല ആസരങ്കിലുോം
COVID-19 സടസ്റ്റ് സചയ്യസപ്പട്ടിട്ടുസടാ ?
 

3. കഴിഞ്ഞ 10 ദ്ിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അസലെങ്കിൽ നിങ്ങളുസട
ഭവനത്തിലുള്ള ആസരങ്കിലുോം സജീവമായ വവറസിനായി സപാസിറ്റീവ്
COVID-19 പരിസ ാധ്ന നടത്തിയിട്ടുസടാ?

4. കഴിഞ്ഞ 14 ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ, COVID-19 സനക്കുറിച്ചുള്ള ആ ങ്കകൾ
കാരണോം ഒരു സപാതുജനാസരാഗ്യ ഉസദ്യാഗ്യസ്ഥാസനാ സമഡിക്കൽ
സപ്പാ ഷണസലാ നിങ്ങസളാട് സവയോം നിരീക്ഷിക്കാസനാ സവയോം
ഒറ്റസപ്പടാസനാ അസലെങ്കിൽ സവയോം കവാറന്റവറൻ സചയ്യാസനാ
പറഞ്ഞിട്ടുസടാ?

ഇെിന്നല ഏന്നെങ്കിലുും ഒരു ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അന്നെ
എന്ന് മറുപടി നൽകുകയോന്നണങ്കിൽ, വീട്ടിൽ െന്നന്ന
െുടരുകയുും നിങ്ങളുന്നട സ്കൂളുമോയി ബന്ധന്നെടുകയുും
ന്ന യ്യുക

അന്നെ ______________ അലല ____________

ചമൽെറഞ്ഞവയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അന്നെ എന്ന് മറുപടി
നൽകിയിട്ടുന്നെങ്കിൽ, ദ്യവോയി നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചപോകരുത്
മറിച്ച് ഹോജർ നയും പിന്തുടരുക.

മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന എന്റസറ പ്പതികരണങ്ങൾ എന്റസറ അറിവിന്റസറ
ഏറ്റവുോം മികച്ചതുോം കൃതയവുമാസണന്ന് ഞാൻ സാക്ഷയസപ്പടുത്തുന്നു.

__________________________________

വിദ്യാർത്ഥിയുസട ഒപ്പ്

 

________________________  
തീയതി
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