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!ా#ాంశం 
 

మ" సూ%ల' అల")* +స, -ృతం1ా కమ456ట8 ఆ:;గ5ం మ:=య? భదBతను సంరFGసూ, )*, +HI5రJK లను వ5MN,గత 

బP ధన MRరక' తరగS గదులTU  Vా:=6 ఉంXే ZBా మ?ఖ5తను ట\B ] సూ%ల' ^G_ిa bca గ?:=,సు, ంHd. క'టeంబ\ల' 

మ:=య? _ిబfంHdMN ఎల"ంటh ZiB టjMాkl అమల'లT ఉంట\m, MR+n-19 Vా5oి, MN +రJదKం1ా pqం సంరrణ 

MRనtా1=ంXేటపvwడy ఆ ZiB టjMాkl Hే6ozౖ ఆ|Iరప^G ఉంట\య)* HI6 గ?:=ం} సమ"XIరం ఇవ�^I6MN ఈ 

ZాU � ఉHే��ంXIరJ.  

2021-22 +HI5 సంవతl:ా6� మ"�% ల' ధ:=ంXI�lన అవసరం ఉన� ఓMాU ంn M�ంట8 ఆ:;గ5 ఆHే�ాల MNంద 

pqం ZBా రం�tా, ం (మ:=ంత సమ"XI:ా6� PPE _zr� లT చూడవచు�), అm� ేభదB�I చర5ల ఇతర 

అంXెల' క�^I ఉ)I�m. ఇ+ మ" లF�5లను XేరJM�వ^I6MN మ"క' tాయపడ�Im: 

• +HI5రJK ల' ఇ�-_ీ�, మ?ఖ"మ?� బP ధనక' S:=1= :ావడం 

• tాధ5p��నంత వరక' మన సూ%ల' కమ456ట86 MాZాడట\6MN భదB�I ZiB టjMాkl అమల' 

Xేయడం; మ:=య? 

• Mాలక�pqణI మ?ఖ"మ?� Vా�IవరణI6� MRనtా1=ంచడం. 

వ5MN,గత అభ5సన�� మనం సూ%ల' +HI5 సంవతl:ా6� ZBా రం�ంచడpq Mాక'ం^I, +HI5రJ� లను ఎల"ంటh 

అంత:ాయం ల�క'ం^I మనం Vా:=6 తరగS గదులTU  ఉంచగలగడం XIల" మ?ఖ5ం. Mా�రంట�ౖ� క' V���U �lన 

+HI5రJK ల సంఖ5ను త1= ంచడం, వ5MN,గత బP ధన MRనtా1=ంచ^I6MN మనం అమల' Xేసు, న� భదB�I చర5ల' 

M¡లకp��న+.  

మనం గత సంవతlరంలT Xే_ినటeU 1ా,  V�ౖర�  Vా5oి,6 6:;|dంచ^I6MN మ?ందు V�నMN%  

అడyగ?V*య"�lనటeU 1ా M�ంట8 మ:=య? :¢£య� లT MR+n-19 ప:=_ి�త¤లTU  ఉంట¥ ఈ +HI5సంవతlరంలT 

మ"రJwల MRరక' చూtా, ం. pqం ఏV�ౖ)I tా� 6క, :ాషa b ల�HI ¨zడరk ఆHే�ాలను క�^I Zాటhtా, ం. 

ఈ "ా$%& '()* బ,- 10/1/2021 ./డ1 అ3 5ే7 8ేయబ5:ం<=. 

మ?@ంత B/జD మEరGదరIనం KLరకN దయ8ేO ిటRS T సూWలN 5:OిY Z-Y 

[\] O^ౖ7 ̀  త`a 8ేయం5:. 
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ఈ ©ా5ª« 1¬n బ?c లT6 ZiB టjMాkl +HI5 సంవతlరం MాలంలT మ"రJwలక' లTబ^G ఉంట\m, 1¬n 6 

అ® ̂ ే� Xే_ి, V�¯ _zౖ� ozౖ Zi �a  Xేtా, రJ. ఏV�ౖ)I మ"రJwల' Xే_°, , క'టeంబ\ల', _ిబfంHd మ:=య? +HI5రJK లక' 

సమ"XIరం అంHdtా, రJ.  

MR+n-19 సంబం|dత 6ర±య"ల' ²సుM�వడంలT pqం గమ6ంX ేM¡లకp��న p�టhBc లను Hdగ?వ జ´µ�I 

+వ:=సు, ంHd. 

 

'()* బ, -. /0ట234 ల6 & ట83ం9 ల:ౖ< ల6  

 

MR+n-19 కమ456ట8 Vా5oి, : Zా£టh¶ ట��a  ల �ాతం HI�:ా ల·MN%tా, రJ* 

ఓMాU ంn M�ంట8లT :;¸Vా:¢ MRత,  M¹సుల M�ం� 7 మ:=య? 14 :;¸ల సగటe* 

0-19 (ల�HI 5-19) వయసుl గ4� పvలT ఓMాU ంn M�ంట8 M¹సుల ºత,ం మ:=య? ట�Bంn ల·ౖ� 

ట\B ] సూ%ల' ^G_ిa bca స:=హదు� ల' లTపల MRత,  M¹సుల 14- :;¸ల సగటe (పBS 10,000 మంHd 

6Vా_ిత¤లక') 

¼½k,   M¹¾ M¬Zా_ిట8 tామరK¿ం/గ^G}న 14 :;¸లTU  ఆసుపSBలT Xే:=న M¹సుల �ాతం 

ozౖ HI6MN సంబం|dం}న అ6� ^ేట\ _z� లను 

https://www.oakgov.com/covid/resources/education/Pages/data.aspx 
మ:=య? “సూ%ల' ^G_ిa bca HI�:ా పBసు, త M¹సుల'” ట\5¯: 

https://www.oakgov.com/covid/casesByZip.html 
 HI�:ా చూడవచు� 

మన ZBా ంతంలT CDC Vా5oి,  :¹టeను 6�తం1ా ప:=À�ంచడం క�^I మన ఉపశమన చర5లక' M¡లకం: 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view 
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OCHD ¼½k,  ఆరÂ¾ లT ఈ CDC ట\B �l ªష� :¹టe ఒక M¡లMాంశం, మ" ఉపశమన చర5లozౖ Ä\:¢ పBÄ\Vా6� 

చూపvత¤ంHd. ozౖన జ´µ�I Xే_ిన(నrతBం గ?రJ,  ozటhaన) మ" ºదటh :¬ండy p�టhBc లక' CDC ట\B �l ªష� 

:¹టe ఆ|Iరం.  

*ఇ" భద%&' మ)*య, ఉపశమన చర3ల5 6ేపట9:';<= ఉప>?*ం6ే A%ా థDక FGటH%I ల5 ఇ".   

అభ)సన AB(నం 

 

tాధ5p��నంత వరక' మ" +HI5రJK ల' వ5MN,గతం1ా, మ" MాU � రÅÆ లTU  )*రJ�M�వడం మ?ఖ5మ6 ట\B ] 

సూ%ల' ^G_ిa bca +శ�_ిసు, ంHd. ఇHd +HI5రJK లక' +HI5పరం1ా, tామ"£కం1ా మ:=య? Ä\VÇHే�గపరం1ా 

పBÈజనం క�1=సు, ంHd. TSD _zకండ:¢లT :;¸క' ఆరJ oీ:=యn ల�� సÉ అ6� tా� mలTU  సంపBHIయ 

సూ%ల' :;¸క' S:=1= వసు, ంHd. _zwషkl ఎ�p�ంట:¢ వద�  వ5MN,గతం1ా జరJగ?�Im. 

క'టeంబ\లక' తమ +HI5రJK ల MRరక' వ5MN,గత అభ5సన tÊకర5వంతం1ా ల�6 పB�ే5క ప:=_ి�త¤ల' ఉంట¥, 

మ"క' ప:=ªతp��న వరJ�వk ఆపË� ల' ఉంట\m. వరJ�వk ఆపË� ఎంచుక')* +HI5రJK ల' +|d1ా 

_zªసa¾ క' కటea బ^G ఉం^I� (_zకండ:¢ ల·వk వద� , ఫvk _zªసa¾ క' తక'%వ1ా ఉన�టUm�ే M�రJl M¬�^G� 6 

ZÍ ందల�రJ). వరJ�వk ఆపË� ozౖ మ:=ంత సమ"XIరం MRరక' దయXే_ి Î µ�ÂంÏ oిB6lZాk 6 సంపBHdంచం^G. 

 

ఆ#Dగ)ం మ#GయI భద3తను సంరNOంచ'(QRS ఉపశమన చర)ల6 

2021-22 +HI5 సంవతl:ా6MN +HI5రJK ల' మ:=య? _ిబfంHd MRరక' అ)*క అంXెల రrణ క�tా, రJ. మన 

ZBా ంతంలT MR+n-19 ప:=_ి�త¤లTU  మ"రJwల ఆ|Iరం1ా, pqం +HI5సంవతlరం అంతట\ అదనపv ఉపశమన 

చర5ల' అమల' Xేtా, ం ల�HI MR6�ంటh6 �Ðల1=tా, ం. ఏV�ౖ)I మ"రJwల' మ" V�¯ _zౖ� ozౖ పµU Ñ Xేtా, రJ 

మ:=య? మ?ందసు, 1ా క'టeంబ\లక' �ె�యజ¹tా, రJ. పBసు, తం అమలTU  ఉన� ఉపశమన చర5ల ÀఘÓ 

tా:ాంశం Hdగ?వన ఇవ�బ^GంHd. స+స,రp��న సమ"XIరం ఈ ©ా5ª« 1¬n బ?c లT +వ:=ంXIరJ. 

మ"#$ ల'/PPE  మ& '()ం+ ల-.  /012ర45 ల6 మ78య: ;ా= > అంద78AB 

అవసరం. EFడరH గవరJKLంM ఆ0ేPాల పRAారం, బసుUల6 
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అWJంటYల-నూ మ&\] ల6 క_`1 అవసరం. బabరంగ 

పR0ేPాల-.  మ&\] ల6 అవసరం లcదు.   

(ామ"*క దూరం 0ాట2ంచడం  /012ర45 ల6 ;ాధ2KLeనంత వరక6 దూరంgా ఉంటiర, 

;ాధ2KLejే ఆల=7kJటYl mno\ (ఇదq78 మధ2ల- ఖ&s 

/ t̀uvFటY=) ఉపwg8;ాx ర4. కyస దూ7ాWAz ఎల&ంటY 

భ7};ా ఇవ~లcర4.  

5678ా59 :;<=  >ీ@ABంC  vిల.ల-.  అస~స�తక6 సంబం��ంuన ఏ��ౖ�1 ల�ణ1ల6 

ఉ�1Jయ& అW త(.దండ�R ల6 �ా78 /012ర45 లను 

ప7��tం�1లW, ఒక��ళ 7}గల�ణ1ల6 ఉనJట.�jే �ా78W 

ఇంటY వదq�� ఉం�1లW ఆ�ంచబడ�j�ం0�. పRసుx తం ఎల&ంటY 

ఆ� ల�ౖ� mీ��Wం+ ల6 అవసరం లcదు.   

8ాDEFGHIషK ల'  అర�త క(g8న /012ర45 ల6 మ78య: ;ా= > అందర� క_`1 

ప�78xgా �ా2AzU� ���ంచుA��ాలW TSD బలంgా 

��R తUab;�x ం0�. య:వ /012ర45 ల6 అర�త �  ం0�న ��ంట�� 

�ా2AzU� W �  ం0ే అవAాPాల గ:78ంu �ా78Az jె(యజk;ాx ర4. 

8Lంట2లMషK  7}జంj1 క_`1 Wరంతరం మన '()ం+ ల6 అంతటi క_`1 

బయట gా( పRస78ం�ేల& చూడటiWAz TSD అ£ gk¤¥ �ేmిన 

మన ��ంటYలcష� mిస=§ లను ఉపwg8సుx ం0�. బయట 

gా( పRస78ంచ`1WJ vFం�ేందుక6 �ాj1వరణం 

అనుమ¨ంuనప©oడ� బసుUల-.  AzటYABలను jెర4;ాx ర4  

అసPసQత /012ర45 ల6 మ78య: mిబªం0� అస~స�తgా ఉనJప©oడ� 

/��gా ఇంటYవదq�� ఉం`1( ఏ��ౖ�1 g«¬7ా� జ7�లను మ& 

అటం`ె�U mిస=§ ల 01~7ా W��0�ం�1(. A®/¥ క6 

సంబం��ంuన ఏ��ౖ�1 ల�ణ1లను సూ]HU క6 W��0�ం�1(.  

SభUం Vేయడం & EFYZసం[రక 0\U ట]Eా<G EPA-ఆ¯0�ంuన ఉతoత°x ల6 ఉపwg8ంu, 7}±�ా7�gా 

'()ం+ ల6 అWJంటYW ²భRం �ే;ాx ర4. Aా. \ ర�§ ల- A®/¥ 

Ak◌ే\ W గ:78xంuనట.�jే, 7ా R̈ప�ట Az¤´రabతం 

�ే;ాx ర4.   

EాPరంటౖ̂K OCHD Aా~రంటౖ� జµ7� �ేయ`1WAz TSDj� 

పW�ేసుx ం0�. అWJ '()ం+ ల-.  mీటYం+ ¶1·= ల6 
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ఉపwg8;ాx ర4.య¹WవరUH మ&mి]ం+ j�, A�. º Aాంటi»= 

దూరం 3 అడ�గ:లక6 తg8¼ం�1ర4.ప�78xgా �ా2AzU� 

���ంచుA®W, ఎల&ంటY 7}గల�ణ1ల6 లcW /012ర45 ల6 

మ78య: mిబªం0� Aా~రంటౖ� ల- ఉం`1(Uన అవసరం 

లcదు.   

లం` /012ర45 లను ;ాధ2KLeనంత వరక6 దూరంgా ఉంటiర4. 

ఎ(KLంట7� ల�వH ల-, /012ర45 ల6 �ా78 Aా. \ ర�§ 

సహచర4ల  బృందంల- క_ర4¿ంటiర4, Aాy /7ామ 

సమయంల- బృం01ల6gా ఉండర4. అWJ ల�వHU వదq , 

;ాధ2KLeనంత వరక6 పRj12మ&Jయ స�ల&లను 

ఉపwg8;ాx ర4. �ాj1వరణ ప78mి�త°ల6 అనుక_లంgా 

ఉనJప©oడ�, స7«¬న పర2���ణ ఉంటÀ లంÁ �ేయ`1WAz 

బయట పR0ేPాWJ ఉపwg8ంచవచు¿.  

అంత5ాa bయ పUయ"ణం 
 

అంత7ాÂ Ãయ పRయ&ణంvFౖ పRసుx తం ఎల&ంటY Aా~రంటౖ� 

ఆవశ2కతల6 లcవ©. అంత7ాÂ Ãయంgా, 0ేÅయంgా 

పRయ&ణÆం�ే అWJ క6టÇంబiల6 జµగ¤తxgా ఉం`1లW 

మ78య: È /012ర45 లక6 ఏ0ౖె�1 అస~స�త ఉనJ01 అW 

పర2���tంచమW KÉం A�ర4త°�1Jం.  

సూ$ల' eే TSD mFకండ7�ల- 7}±క6 ఆర4 vీ78య¥ లj� సÊ అWJ 

;ా� �ల-.  సంపR01య సూ]ల6 7}±క6 ¨78g8 వసుx ం0�. 

mFoషHU ఎ(KLంట7� వదq  వ2Azxగతంgా జర4గ:j1�. EీH)  

టYR£ ల6 అ t̀ËWmn= Ìష� /చ�ణ KÉరక6 ఆ¯0�;ాx ర4. 

'()ం+-�ా7� అmFంÍ. ల6 ప78హ78;ాx ర4, అ�jే mFకండ7�ల- 

అ��క స�ల&WJ, అల&�� /012ర45 ల మధ2 ;ాధ2KLeనంత 

వరక6 ఎక6]వ దూరం ఉం`ేల& gk¤¥ ల�వH ÈటYం+ లను 

అనుమ¨;ాx ర4. EీH)  `ే, ఫ� ర� Ïదల�ౖన బయట 

ఈ��ంM ల6 జర4గ:j1�. 

8ాfదD & gాతU సంg9తం సంg�త ప78క7ాల A®రక6 బÑH కవ· ల6 అం0�ంచబడj1�. 

�ౖె�· మ78య: gాతR సంg�తం Aా. సుల A®రక6 పRjే2కంgా 

శంఖు-ఆAారంల- ఉం`ే మ&\] ల6 అం0�ంచబడj1�. 
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అhెj ట2kG TSD అÓె.టY» �� టÔల6 మ78య: �Rా AB=\ క6 సంబం��ంu 

MHSAA Wబంధనలను అనుస78సుx ం0�. ఎ»U �� º 

అ�నప©oడ� Aా~రంటౖ� ల- లcక6ం`1 ఉం`ేందుక6 

సూ= `ెంM అÓె.టY»U ప�78xgా �ా2AzU��ష� ���ంచుA��ాలW 

KÉం ��R తUabసుx �1Jం. 

మ" సూ$<G క' సందరlక'ల'  మ& సూ]HU క6 సందరÕక6లను ప78´తం �ే;ాx ర4. 

త(.దండ�R ల6 అ�ా�ంM KLంM లj� (IEP ÈటYం+ ల6, 

టÔచ· లc01 అ t̀ËWmn= Ìట· j� ÈటYం+ ల6 Ïదల�ౖన/) 

'()ం+ ల-. WAz ;ా~గ¨ంచబడj1ర4. A®/¥-19 `ేటi 

KLర4గ�Ö2ంత వరక6, అj12వశ2కం AాW సందరÕనల6 ( 

ఉ01హరణక6, /012785j� లంÁ ¨నడం) 

అనుమ¨ంచర4.�ాలంటÔ· ల A®రక6 ��R ట×AాHU అØవృ0�5  

�ే;ాx ర4.క78క62లం ��ౖM ల6 వంటY vFదq  సంఖ2ల- ప'. » 

Êజర�Ö2 Ùi7� ;ా� � ఈ��ంM ల6, వర4¿వH gా 

Wర~ab;ాx ర4.   

Vేతmల' SభUం VేసుEoవడం & ప5qSభUత స78gా¼  �ేత°ల6 ²భRం �ేసుA�వడం, ప78²భRతను 

�ÚAz]�ెపoడం మ78య: ��R తUab;ాx ర4. సబ:ª & Ê2ం¥ 

PాWటౖజ· వంటY సvFÛ. ల6 అం0�;ాx ర4. 

 

RVA9-19 #DగలZణ(ల6 ఏ]ట2? 

 

V�ౖర� క' బ¼Ôర తp��న 2-14 :;¸ల తరJVాత :;గలrణIల' క6oించవచు�. tా|Iరణ లrణIలTU : 

• చ�/జ�రం (100.4 ^G1¢�ల' ల�HI అంతకంట¥ ఎక'%వ) 

• కండ:ాల' ల�HI ఒళÖU  )×పvwల' 

• రHØ�  ల�HI మ?క'% Mారడం 

• MRత,1ా రJ} ల�HI Vాసన M�లTwవడం 

• �ా�స ఆడకZi వడం/�ా�స ²సుM�వడం ఇబfంHd1ా ఉండటం 
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• దగ?   

• 1Ùంత¤ )×oిw 

• అలసట 

• డmÚ:=య" (24 గంటలTU  2x) 

• +Mారం/Vాంత¤ల' (24 గంటలTU  2x) 

 
 
 

A_()#G` మ#GయI క6టbంబ బcధ)e(యIత Qబద̀తల6  
 

వ"#$%గత అభ"సనక- ./010 /ావ345#$ త67దండ;< ల-/1ా/0>య@ బBధ"తల- 

మహమ"Û:= సమయంలT మ?ఖ"మ?� బP ధన  సమయంలT +HI5రJK ల' మ:=య? _ిబfంHd అంద:= ఆ:;గ5ం 

మ:=య? భదBతను సంరFGంచ^I6MN ఉమÛ^G బ\ధ5త ఉంటeంద6 గ?:=,ంచడం వలU , 6:=Kషa  మ"ర దరÜMాలక' 

క}�తం1ా కటea బ^G ఉం^I�lన అవసరం ఉంటeంHd. తమ oిలUల' వ5MN,గత అభ5సనక' S:=1= :ాVాల6 

ఎంచుక')* త�UదండyB ల'/సంరrక'ల' ÝటhMN అం1¢క:=ంXI�: 

:;¸Vా:¢1ా Î +HI5:=K ఆ:;1ా56� మ"6ట¾ Xేయ"�. మనక' పBసు, తం ఎలMాaÞ 6c Xెc-ఇ� అవసరం 

ల�నపwటhM¡, క'టeంబ\ల' తమ oిలUలను సూ%ల'క' పంప^I6MN మ?ందు Vా:=6 ప:=À�ంXI�. +HI5రJK లTU  

MR+n-19 లrణIల' ఏV�ౖ)I కనప^G�ే, Vా:=6 ఇంటh వద�)* ఉంచడం XIల" మ?ఖ5ం.  

HØ6MN అదనం1ా, క'టeంబ\ల' +|d1ా:   

• Î ఇంటhలT ఎవ:¬)I MR+n-19 లrణIల' ఉంట¥ ల�HI ట��a  ఫ�తం Zా£టh¶ 1ా వ_°,  V�ంట)* సూ%ల' 

oిB6lZాk క' �ె�యజ¹యం^G. 

• సూ%ల'లT ల�HI బయట ఎcl Zi ß అm)I, MR+n-19 ఎcl Zi ß Mావడం వలU  _ీ�య-Mా�రంట�ౖ� క' 

సంబం|dం} ఓMాU ంn కంట8B ¼½k,  ^G+జ� మ"ర దరÜMాలక' కటea బ^G ఉండం^G 
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• అ6�V*ళల" +HI5రJK ల' మ"�% ల' ధ:=ంచడం* మ:=య? ఇతర ఉపశమన చర5ల�� సÉ ట\B ] 

సూ%ల' ^G_ిa bca HI�:ా o°:Ù%న�బడÂ  అ6� ZiB టjMాkl మ:=య? పBMN�యలక' కటea బ^G ఉండం^G.   

 
ఈ పBMN�యల' ప:=_ి�త¤లTU  మ"రJwల' మ:=య? అత¤5త,మ +|I)Iల' అ�వృHdK  Xెంద^I6MN లTబ^G 

ఉంట\m. ఏV�ౖ)I మ"రJwల' జ:=1=�ే త�UదండyB ల' మ:=య? +HI5రJK లక' �ె�యజ¹tా, రJ. ఈ 

ఆవశ5కతలను Zాటhంచ:ాద6 ఎంచుక'న� క'టeంబ\ల' మ:=య? +HI5రJK ల' వరJ�వk 

Vా�IవరణంలT అభ5సన�� సÉ ఇతర ఎంoికల' XేసుM�వచు�.  

 
*‘‘మKLM బO%I ల5’’ మ)*య, మK మKLM AాలPీ<= అరSదు?ా DనUVంపWలXY ౖసమK6'రం <\రక5 వ3<=^గత సంరaణ 

ప)*కరం- మKLM లXYౖ PYac ; చూడం:f. 

 

వ"#$%గత అభ"సనక- ./010 /ావ345#$ DE4"/0F బBధ"తల- 

వ5MN,గత అభ5సనక' S:=1= వXే� +HI5రJK ల' అందరÅ ఎపvwడూ మ"�% 6 ధ:=ంచడం*, ఇతర ఉపశమన 

చర5ల' మ:=య? పBవర,)I ఆMాంrల�� సÉ ట\B ] సూ%ల' ^G_ిa bca HI�:ా o°:Ù%న� ZiB టjMాkl మ:=య? 

పBMN�యలను +|d1ా అనుస:=ంXI�. ఈ పBMN�యల' ప:=_ి�త¤లTU  మ"రJwల' మ:=య? అ�వృHdK  XెంHే అత¤5త,మ 

+|I)Iలక' లTబ^G ఉంట\m. ఏV�ౖ)I మ"రJwల' జ:=1=�ే క'టeంబ\ల' మ:=య? +HI5రJK లక' �ె�యజ¹tా, రJ. 

ఈ ఆవశ5కతల' Zాటhంచ^I6MN ఎంచుM�6VారJ, వరJ�వk Vా�IవరణంలT అభ5సన�� సÉ, ఇతర 

పB�I5మ"�య ఎంoికలను ఎంచుM�వచు�. 

 

fా)RSg< fhiంచుక6నj మ#GయI fా)RSg< fhiంచుRkQ వ)క6m ల మధ) 

eే'(ల6 

 

CDC మ:=య? OCHDల' పà:=,1ా Vా5MNl� V*mంచుక'న� వ5MN, మ:=య? Vా5MNl� V*mంచుM�6 వ5క', ల 

మధ5 ZiB టjMాk లT అ)*క �ే^Iలను o°:Ù%ంHd.  
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ఒక వ5MN, Pfizer ల�HI Moderna MR+n-19 Vా5MNl� ల :¬ం^ో  â�Iదు V*mంచుక'న� తరJVాత, ల�HI 

Johnson & Johnson MR+n-19 Vా5MNl� _ిం1=k ^ో� V*mంచుక'న� 2 Vా:ాల తరJVాత పà:=, 

Vా5MNl)*� అmనటeU 1ా Ä\+tా, రJ. 

CDC పBMారం, పà:=,1ా Vా5MNl� V*mంచుక'న� వ5క', లక' MR+n-19 సంక�ªంXే అవMా�ాల' తక'%వ1ా 

ఉంట\m, Vా:=MN ti MN)I ఆసుపSBలT Xే:ా�lన అవMా�ాల' తక'%వ1ా ఉంట\m (HØ6లT ^ెల"a  మ:=య? 

ఇతర �ె�_ిన V�:=mãం� ల' సÉ ఉంట\m). అరäత క�1=న +HI5రJK ల', _ిబfంHd మ:=య? క'టeంబ\ల', 

VారJ అరäత tా|dం}న V�ంట)* tాధ5p��నంత త�ర1ా Vా5MNl� V*mంచుM�Vాల6 pqం ZiB తl¼Ôసు, )I�ం. 

పH/0%1ా Iా"#$J@ IKLంచుక-నO వ"క-% ల-: 

పà:=,1ా Vా5MNl� V*mంచుక'న� వ5క', ల' MR+n-19క' ఎcl Zi ß అmనపwటhM¡, ఎల"ంటh :;గలrణIల' 

కనపడనంత వరక' Mా�రంట�ౖ� లT ఉం^I�lన అవసరం ల�దు. అంట¥ Î µడÂ  +HI5:=K సూ%ల'లT MR+n M�U ß 

Mాంట\ca 1ా గ?:=,ంచబడటం వలU , VారJ ఎల"ంటh :;గలrణIలను అనుభ+ంచనంత వరక' VారJ సూ%ల'క' 

:ాVåచు� అ6 అరKం. 

భద3e( op 3 టqRాrg & గమQంs(tgన #DగలZణ(ల6 

సూ%kl లTపల M¹సుల' Vా5oి,  Xెందక'ం^I MRనtా1=ంచ^I6MN, pqం OCHD మ:=య? CDCల' అ�వృHdK  

Xే_ిన :¬ండy M¹ట1=:¢ల ‘‘:;గలrణIల Xెc’’6 మæU ఉపÈ1=tా, ం. +HI5:=K6 సూ%ల'క' పంZాల" ల�HI అ6 

6:ాK :=ంచ^I6MN క'టeంబ\ల' Hdగ?వ పBమ"ణI6� ఉపÈ1=ంXI�. :;గలrణIల'న� +HI5:=K6 ఇంటhMN 

పంప^I6MN pqం ఇV* పBమ"ణIలను ఉపÈ1=tా, ం: 

:¬ండy M¹ట1=:¢ల లrణIలను గమ6ంXI� మ:=య? S:=1= :ావ^I6MN +�న�ఆవశ5కతల'ంట\m: 

 
DE4"రQF ల-/RిబTంEU VదటX #Yట10/Zల[5 ఒక ల]ణ45O అనుభDR_%  (MRత,1ా దగ?  , �ా�స ²సుM�వడం 

తగ డం, �ా�స ²సుM�వడం ఇబfంHd1ా ఉండటం, MRత,1ా రJ} ల�HI Vాసన M�లTwవడం), ÎరJ 

Vా:=6 ఇంటh వద�)* ఉంXI�, S:=1= :ావ^I6MN MR+n-19 ట��a  )�1=టh¶ ఫ�తం :ాVా� ల�HI పà:=,1ా 

10 :;¸లZాటe ఐti ల�ష� oీ:=యn 6 పà:=, Xేయ^I6MN ఇంటh వద�)* ఉం^I�, ఔష|Iల' 

²సుM�క'ం^I)* జ�రం :ాక'ం^I ఉం^I� మ:=య? :;గలrణIల' +|d1ా p�రJగVా��.  
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DE4"/0F/RిబTంEU /̀ం3ో  #Yట10/Z (100.4 ^G1¢�ల' ల�HI అంతకంట¥ ఎక'%వ జ�రం, చ�, కండ:ాల )×oిw, 

తల)×oిw, 1Ùంత¤ )×oిw, అలసట, డmÚ:=య", +Mారం ల�HI Vాంత¤ల') లT6 :;గలrణIలTU  :¬ండy 

లrణIల' ఉన�టUm�ే, ÎరJ Vా:=6 ఇంటh వద�)* ఉంXI�, S:=1= :ావ^I6MN MR+n-19 ట��a  )�1=టh¶ 

అVా�� ల�HI VారJ పà:=,1ా 10 :;¸లZాటe ఇంటh వద�)* ఉం^I�, ఔష|Iల' ²సుM�క'ం^I జ�రం 

:ాక'ం^I ఉం^I� మ:=య? :;గ లrణIల' p�రJగVా��. 

 

 
#bత%EU:DE4"రQF ల-/RిబTంEU /̀ం3ో  #Yట10/Zల[ ఒక /cగల]ణ45O అనుభDR_%  (జeరం లfE4 Iాంతgల- 

hనi,) VారJ సూ%ల'క' ÉజరJ MాVåచు�, Mాé ఇతర :;గలrణIల' అ�వృHdK  Xెందుత¤)I�య" 

అ6 Vా:=ozౖ ఒక క)*�_ి ఉంచమ6 pqం M�ర�Iం. జ�రం/Vాంత¤ల�� బ\ధప^ే +HI5రJK ల'/_ిబfంHd 

జ�:ా6� త1= ంXే ఔష|Iల' ²సుM�క'ం^I 24 గంటలZాటe జ�రం/Vాంత¤ల' :ానటUm� ేమ:=య? 

:;గలrణIల' p�రJ1¬నటUm� ేVారJ ప6/సూ%ల'క' S:=1= :ాVåచు�. ozౖన o°:Ù%న�+ వ:=_°,  ఒక% 

లrణI6MN )�1=టh¶ ట��a  అవసరం ల�దు. 

/cగల]ణ4ల jెకlm 
 

#Yట10/Z 1 #Yట10/Z 2 

MRత,1ా దగ?   :ావడం 100.4 ^G1¢�ల' ల�HI అంతకంట¥ ఎక'%వ జ�రం 

�ా�స ఆడకZi వడం చ� 

�ా�స ²సుM�వడం ఇబfంHd1ా ఉండటం కండ:ాల )×oిw 

MRత,1ా రJ} ల�HI Vాసన M�లTwవడం తల)×oిw 

 1Ùంత¤ )×oిw 

 అలసట 

 డmÚ:=య" 

 +Mారం 

 Vాంత¤ల' 

 రHØ�  

 మ?క'% :ావడం 
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1. /ా"nిo టpqr  ల- లfవt: ఎవ:=M¬)I MR+n-19 ల�ద)* HI6MN రJ¸వv1ా pqం :ా5oిn ట��a  లను 

ఆâHdంచం. )�1=టh¶ ట��a  MRరక' రJ¸వv6 అంHdంచ^I6MN, ÎరJ +|d1ా PCR ట��a  

XేmంచుM�Vా�. 
 

2. ప<u4"మwOయ /cగ5/ాF రణ (అx 3ేz jేయబ3{ంEU): ఒక +HI5:=K6 MR+n సంబం|dత :;గలrణIల�� 

ఇంటhMN పంoి, MR+n ట��a  XేయనటUm�ే, +HI5:=K6 V�ౖదు5డy వ5MN,గతం1ా చూ_,ి :;గలrణIలను  

(ఉHI. _za b®, â)ê ºదల·ౖన+.)  

 +వ:=ంXే సwషap��న మ:=య? :ాతపàర�క :;గ6:ాK రణ ఉన�టUm�ే పB�I5మ"�య :;గ6:ాK రణ 

ఆâHdంచవచు�  

3. u|బ}ట~r వtల �ాలRీ:  +HI5:=K MR+n-19 లrణIల�� ఇంటh వద�  ఉంటe)I� ల�HI ఇంటhMN పంoి)I, ఆ 

+HI5:=K ��బ?టea వvల' అందరÅ PCR ట��a  )�1=టh¶ వXే�ంత వరక' +|d1ా ఇంటhMN V���U �/ఇంటh 

వద�)* ఉం^I�. త�UదండyB ల' ల�HI అH ేఇంటhలT 6వ_ింXే ఎవ:=M¬)I MR+n-సంబం|dత లrణIల' 

ఉన�టUm�ే మ:=య? MR+n ట��a  ఫ��Iల MRరక' V*} ఉన�టUm�ే, ఆ ఇంటh నుం} 

+HI5రJK లందరÅ క�^I PCR ట��a  ఫ��Iల' )�1=టh¶ వXే�ంత వరక' ఇంటh వద�)* ఉం^I�. :¬ండy 

సంద:ాëలTU  క'టeంబ\ల' +|d1ా )�1=టh¶ ఫ��Iలక' రJ¸వvల' అంHdంXI�. 
 

4. సూlల-క- 1̀�/ా� జ/Zల-/మwరQ�లను D�U1ా 5IKEUంj46: Î µడÂ  ఏHై)I:;¸ వ5MN,గతం1ా ÉజరJ 

MాVా�l ఉం^G, ÉజరJ MానటUm�,ే Î +HI5:=K సూ%ల' వద�  ఉం^ే అట�ం^ె�l ల·ౖనుక' ÎరJ +|d1ా 

Mాk Xే_ి, Î µడÂ  అనుభ+ష¤, న� :;గలrణIలను, VారJ ఎందుక' సూ%ల'క' ÉజరJ Mావడం 

ల�ద)*Hd జ´µ�I Xేయ"�. 

 
సూ%ల' బయట ఎcl Zi ß Mావడం వలU  _ీ�య-Mా�రంట�ౖ� లT ఉండటం వలU  +HI5రJK ల' వ5MN,గతం1ా 

సూ%ల'క' ÉజరJ MానటUm�,ే ÎరJ Mాk Xే_ి, సూ%ల'క' �ె�యజ¹య"�. 

Î +HI5:=K _ీ�య-Mా�రంట�ౖ� లT ఉం^Iల6 సూ%ల' సలÉ ఇ}�నటUm�,ే ÎరJ Mాk Xేయ"�lన 

అవసరం ల�దు. 

 
మ}ఖ"���నEU—ఏHై)I Mారణం వలU  ఏHై)I అస�స�త�� ఉం^ేVారJ ఎవ:¬)I సూ%ల'క' :ాVాల6 

pqం  M�రJM�ం. ఇ}�న ప6Xేసు, న�పvwడy/Xే_ినపvwడy ఏ +HI5:=KMN +రJదKం1ా 1¬:ాä జ:¢ 
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ల·MN%ంచబడదు. 
  

5. #ాeరంటpౖ@ #ాలw5O త10�ంచడం: అ® ̂ ే� Xే_ిన CDC మ"ర దరÜMాల పBMారం1ా, Mా�రంట�ౖ� Mాల"6� 

త1= ంచ^I6MN ఒక ట�_ిaంÏ ఆపË� ఉంHd. మ:=ంత సమ"XIరం MRరక' దయXే_ి Hdగ?వ _zr� 6 

అనుస:=ంచం^G.  

 

Rాuరంట8ౖ< మ#GయI ఐ!p లwష<  

 
పà:=,1ా Vా5MNl� V*mంచుక'న� వ5క', లక' ఎల"ంటh :;గలrణIల' ల�నటUm�ే, VారJ _zkì-

Mా�రంట�ౖ� లT ఉం^I�lన అవసరం ల�దు. గ^G}న 90 :;¸లTU  MR+n-19 MRరక' Zా£టh¶ 1ా ట��a  

Xేయబ^Gన VారJ, Mా�రంట�ౖ� లT ఉం^I�lన అవసరం ల�దు. ఈ :¬ండy సంద:ాëలTU , Vా5MNl)*ష� _ి�SMN 

రJ¸వv ల�HI Zా£టh¶ ఫ�తం ల"5¯ ట��a  అవసరం అవv�Im.  

Vా5MNl� V*mంచుM�6 +HI5:=K ల�HI _ిబfంHd MR+n-19 ఉన� ఎవ:=��)�ౖ)I M�U ß Mాంట\ca 

అmనటeU 1ా గ?:=,ం})I, Vా:=లT ఎల"ంటh :;గలrణIల' ల�నటUm�ే, VారJ ఎcl Zi ß అmన }వ:= 

:;¸ తరJVాత 10 :;¸లZాటe Rీeయ-#ాeరంటpౖ@ లT ఉం^I�  (తరJVాత :;¸ నుం} M�ం� ZBా రంభం 

అవvత¤ంHd—+HI5:=K 11వ :;¸న సూ%ల'క' S:=1= వtా, డy.) ఈ ట�ౖÆ ¨°BÆ OCHD ఏ:ాwటe 

Xే_ింHd, మన ZBా ంతంలT6 V*:=mãం� ల' ల�HI ఇతర MారMాల వలU  HØ66 మ"ర�వచు�.  

 
R���-#ాeరంటpౖ@అన1ా, ÎరJ +|d1ా: 
 

• 10 :;¸లZాటe 24/7 ఇంటh వద�)* ఉం^I� 

• :;గలrణIల MRరక' గమ6ంXI�, అ6�V*ళల" ఇతరJల నుం} ÄíSక దూరం 

ZాటhంXI� (కéసం 6 అడyగ?ల దూరం). 

• :;¸క' 2tారJU  Î ఉîi± గ�త Xెc Xే_ి, :=Mా¾Â Xేయ"� 
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#ాeరంటpౖ@ #ాలw5O త10�ంచడం: 5వ :;¸ ల�HI ఆ తరJVాత PCR MR+n ట��a  లT Îక' )�1=టh¶ వ_°,  

CDC పBMారం1ా, ÎరJ Î _ీ�య-Mా�రంట�ౖ� లT ఉం^I�lన Mాల"6� 7 :;¸లక' త1= ంచవచు�.  

అంట¥ ÎరJ ట��a  Xేయవచు� (మæU, _ీ�య Mా�రంట�ౖ� లT ఉన�పvwడy 5వ :;¸ ల�HI తరJVాత) 

మ:=య? తరJVాత Îక' ఎల"ంటh :;గలrణIల' ల�కZi �ే 8వ :;¸ )Iడy సూ%ల' మ:=య? tా|Iరణ 

Mార5కల"Zాలక' S:=1= :ాVåచు�. :;గలrణIల' ఉం^ే ఎవ:¬)I ఇంటh వద�  ఉం^I�. 

#bత%  ��z:Mా�రంట�ౖ� నుం} S:=1= :ావ^I6MN  MDHHS _ి©ారసు Xే_ిన :;¸Vా:¢ ట�_ిaంÏ +|I)I6� 

OCHD _ీ�క:=ంచల�దు, అందువలU  pqం HI66 పBసు, తం అమల' Xేయం. HI6లT మ"రJw Xే_°, , pqం 

క'టeంబ\ల' మ:=య? _ిబfంHdMN �ె�యజ¹tా, ం. 

ఒక DE4"/0F లfE4 RిబTంEU#$ #bDo-19 టpqr  ఫ6u4ల- �ా�టX� 1ా వR_%  , VారJ +|d1ా :;గలrణIల' 

ºదల·ౖనపwటhMN నుం} ల�HI ట��a  Xేmంచుక'న� �ేHØ నుం} కéసం 10 :;¸లZాటe 

+|d1ా ఐ�� లfష@ ల[ ఉం^I�. 

 
ఐ�� లfష@  అ)*Hd HIHIపv1ా Mా�రంట�ౖ� లT ఉన�టeU 1ా)* ఉంటeంHd, అm� ేHØ6MN అదనం1ా, ÎరJ 

+|d1ా Î క'టeంబసభ?5ల నుం} క�^I దూరం1ా ఉం^Iల6 HØ6 అరKం. ఐti ల�ష� లT ఉం^ేVారJ 

Ýటh6 పBయS�ంXIల6 OCHD o°:Ù%ంటjంHd: 

o ఇతర క'టeంబసభ?5ల నుం} V*:¹ గHdలT ఉండటం 

o tాధ5p���ే V*:¹ బ\ï రÅÆ 6 ఉపÈ1=ంచం^G బ\ï రÅÆ 6 పంచుM�Vా�l వ_°, , 

టðï బBÑ లను +^G1ా ఉంచం^G మ:=య? పBStా:= ఉపÈ1=ం}న తరJVాత అ6� 

ఉప:=తల"లను MN�ªసంÉరకం Xేయం^G. 

o ^GÑ ల', �Iగ?éటh 1ాU సుల', కపvwల' వంటh వ5MN,గత వసు, వvలను పంచుM�వడం 

ప:=హ:=ంచం^G. 

o ఇతరJల వల� ఒM¹ గHdలT Sనడం, అక%^ ేఉండటం ల�HI ఒM¹ గHdలT ఎక'%వ సమయం 

గడపవదు�  

 

 
#bత%EU: ఇంటX సభ}"లu| పH/0%1ా ఐ�� లfష@ �ాధ"ం #ాదు 
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XIల" సంద:ాëలTU , మ?ఖ5ం1ా ��బ?టea వvల�� త�UదండyB ల' }న�oిలUల సంరrణ 

Xేపట¥aటపvwడy, పà:=,1ా 10 :;¸లZాటe ఐti ల�ష� లT ఉండటం tాధ5ం Mాదు. ^ెల"a  V*:=mãం� 

సంM�ా మ5త మ:=య? Zా£టh¶ 1ా ట��a  అm� ే��బ?టea వvల సంఖ5 ozరగడం వలU , ఒక 

క'టeంబసభ?5డy MR+n క' Zా£టh¶ అm� ే+HI5రJK ల' మ:=య? _ిబfంHd పà:=,1ా 10 

:;¸లMాలంZాటe ఐti ల�� లT ఉండల�ర6 మనం గమ6ంXI�. 

 
OCHD/CDC 6బంధనల పBMారం1ా, HØ6 అరKం ఏªటంట¥ Iా"#$J@ IKLంచు#�5 ప<. 

DE4"/0F/RిబTంEU D�U1ా ఇంటX వద��K ఉం346 MR+n-19 Zా£టh¶ అ6 �ే�న వ5MN, MRరక' 10 

:;¸ల ఐti ల�ష�, తరJVాత 10 :;¸ల Mా�రంట�ౖ� ZBా రంభం అవvత¤ంHd. 

HØ6 ఫ�తం1ా VారJ పà:=,1ా Vా5MNl)*ష� V*mంచుM�నటUm�ే, MR+n-Zా£టh¶ వ5క', ల 

��బ?టea వvల' మ:=య? oిలUల' కéసం 20 :;¸లZాటe సూ%ల'క' దూరం1ా (మ:=య? Vా:= 

ఇళUలT) ఉంట\రJ.  అx 3ేz jేయబ3{ంEU: గృహ M�U ß Mాంట\ca ల MRరక' మ?ందసు,  ట��a  ఆపË� 

లభ5ం Mావడం ల�దు.  

MR+n-Zా£టh¶ అmన వ5MN, నుం} ఐti ల�� Mాల�6 పBS క'టeంబసభ?5డy క�^I ºత,ం 10-

:;¸ల ఐti ల�ష� oీ:=యn MRరక' 6రంతర ఎcl Zi ß అవv�IరJ, మ:=య? తరJVాత పHd 

:;¸ల వరక' Vా:= స�ంత అ)I:;గ5ం క6oించవచ�6 OCHD HØ6 V�నుక ఉన� త:ా%6� 

+వ:=సు, ంHd.  

  

ప3యyణం 

 

అx 3ేz jేయబ3{ంEU: అంత:ాñ ²య ల�HI HేÀయ పBయ"ణIలozౖ పBసు, తం ఎల"ంటh Mా�రంట�ౖ� ఆవశ5కతల' 

ల�వv. అంత:ాñ ²యం1ా, HేÀయం1ా పBయ"ణòంXే అ6� క'టeంబ\ల' జ´గ�త,1ా ఉం^Iల6 మ:=య? Î 

+HI5రJK లక' ఏHై)I అస�స�త ఉన�HI అ6 పర5V*FGంచమ6 pqం M�రJత¤)I�ం.  

పBయ"ణం MRరక' Mా�రంట�ౖ� ఆవశ5కతల' సంవతlరం అంతట\ మ"ర^I6MN లTబ^G ఉంట\m.  
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Rాuరంట8ౖ< అభ)సన oాz < 

అx 3ేz jేయబ3{ంEU: +HI5:=K Mా�రంట�ౖ� లT ల�HI HØరóMా�క అస�స�త�� ఉన�పvwడy అభ5సన 

MRనtా1=ంచడం ZBా మ?ఖ5తను ట\B ] సూ%ల' ^G_ిa bca గ?:=,సు, ంHd. సూ%ల'�� పBS:;ô ల·ౖ¶ లT క)�ca Mావడం 

మ:=య? అ_zౖ� p�ం� ల గ?:=ం} పBశ�ల�� అకడªc tాయం ZÍ ంద^I6MN అర�వంతp��న అవMా�ా6� 

అంHdంచడం మ?ఖ5ం అ6 pqం +శ�_ిtా, ం. అభ5సక'ల అ�వృHdK  దశ మ:=య స�తంతBం1ా ప6Xే_° tామరK¿ం 

వలU , ఎ�p�ంట:¢ మ:=య? _zకండ:¢ వద�  ఇHd Mాస, ంత +�న�ం1ా క6oించవచు�. :¬ండy ZాU � లTU  V�k )�� 

M�ఆ:=Â)*ట¾ లను ఉపÈ1=tా, రJ, ÝరJ Mా�రంట�ౖ� లT ఉన� +HI5రJK లక' మద�త¤ అంHdtా, రJ. MాU � రÅÆ లT 

+HI5రJK ల MRరక' MాU � రÅÆ ట8చ¾ ( పBS 1¹�n ల·వk/సబõñca క') అంSమం1ా బ\ధ5త వ¼Ôtా, రJ. V�k )�� 

M�ఆ:=Â)*ట¾ Î MాU � ట8చ¾ �� క�_ ిప6Xేtా, రJ. ఈ Mార5క�మం అనుబంధం మ:=య? +HI5రJK ల MRరక' 

అదనపv వనరJ. 

 

ఎ6��ంట/Z  

 
ఎ�p�ంట:¢ ల·వk వద� , MాU � రÅÆ ట8చ¾ ల' Schoologyozౖ p�ట8:=యkl మ:=య? అ_zౖ� p�ం� ల' అé� 

Zi �a  Xేtా, రJ. ఎ�p�ంట:¢ tా� mలT పBS 1¹�n ల·వk లT ఒక ట8చ¾ V�k )�� M�ఆ:=Â)*ట¾ ల'1ా ఉంట\రJ. 

Mా�రంట�ౖ� లT ఉన� ల�HI HØరóMా�క అస�స�తక' గ?:¬న +HI5రJK ల' సూ%ల' గ^GXే సమయంలT ++ధ 

Zాmం� ల వద�  ల·ౖ¶ బP ధన ÝFGంచ^I6MN WC MాU � రÅÆ 6 య"M¬l� XేసుM�గల ôÆ �ంc 6 అంHdtా, రJ. 

పBశ�లక' సమ"|Iనం ఇవ�^I6MN ల�HI Mా�రంట�ౖ� లT ఉన� +HI5రJK లక' టð5ట¾ 1ా ఉండట\6MN సూ%ల' 

ప6గంటలక' ఒక గంట మ?ందు ల�HI తరJVాత WC క�^I అందుబ\టeలT ఉంట\రJ. V�k )�� M�ఆ:=Â)*ట¾ 

Î +HI5:=K MాU � రÅÆ ట8చ¾ MాకZi వచు� అ)* +షయ"6� దయXే_ి గమ6ంచం^G. ఇp�mk HI�:ా క�^I 

అనుసం|Iనం Mావ^I6MN అత^G/ఆp� MాU � రÅÆ ట8చ¾ ల' అందుబ\టeలT ఉంట\రJ. 

అx 3ేz jేయబ3{ంEU tాa ¨ింÏ )ê�: pqం అ6� 1¹�n ల·వkl లT V�k )�� M�ఆ:=Â)*ట¾ లను 6యªంచుక')I�ం, 

+HI5రJK లక' మద�త¤ ఇవ�డం MRరక' ఇHd నడపబడy��ంHd.  
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R�కండ/Z  

 
ª^Gk- మ:=య? ¼½ö ల' tా� mలTU , అ_zౖ� p�ం� ల' మ:=య? p�ట8:=యkl ట8చ¾ ల HI�:ా Schoologyక' 

Zi �a  Xేయబడ�Im. _zకండ:¢ V�k )�� M� ఆ:=Â)*ట¾ ల' పBS M�¾ సబõñca ZBా ం�I6MN (గణòతం, ఇం1=UÑ, _zౖనుl, 

ti షk సa^÷�) ఒక ట8చ¾ 6 క�1= ఉంట\రJ, _zకండ:¢ ల·వk లT, పBS V�k )�� M�ఆ:=Â)*ట¾ పBS:;ô ఒక MాU � 

oీ:=యn MRరక' ôÆ ozౖ ల·ౖ¶ లT అందుబ\టeలT ఉంట\రJ, Mా�రంట�ౖ� లT ఉన� +HI5రJK ల' సZi ¾a మ:=య? 

పBS సబõñca ZBా ంతం MRరక' పBత5r tాయం MRరక' ఆ MాU సుక' ల"1=� MాVåచు�.  సూ%ల' :¬ం^ోVారంలT 

øzడూ5kl +డyదల Xేయబడ�Im, Mాé WC øzడూ5k M¹వలం M�¾ MాU సుల�� ఎక'%వ1ా :¬గ?5ల¾ సూ%ల' 

:;¸ వల�)* ఆప:¹� Xేtా, రJ. ఉHIహరణక', గణòతం ºదటh oీ:=యn, ఇం1=UÑ :¬ం^ో  oీ:=యn, ఇల" 

ఉండవచు�.  VారJ ôÆ ఇ� 6 ఎంచుM�నటUm� ే+HI5రJK ల' �Ipq స�ంతం1ా వ¾% 6 పà:=, Xేయవచు�, 

Mాé ఈ అవMాశం Mా�రంట�ౖ� లT ల�HI HØరóMా�క అస�స�త�� ఉన� +HI5రJK లంద:=M¡ పBS సూ%ల'లT 

లభ5మవvత¤ంHd. øzడూ5k Xే_ిన ట8చ¾ లను పBశ�ల' అడగ^I6MN మ:=య? ఇp�mk HI�:ా మద�త¤ 

ZÍ ంHేందుక' +HI5రJK లక' అందుబ\టeలT ఉంట\రJ 

 

 
ఈ ZాU � +HI5రJK లంద:=MN స:¬నHd MాకZi వచు� అ6 pqం అరKం Xేసుక')I�ం, Mాé HØరóMా�క అస�స�త ల�HI 

Mా�రంట�ౖ�  వలU  అర�వంతp��న అనుభవం M�రJక')* క'టeంబ\లక' ఇHd ఒక అవMా�ా6� అంHdసు, ంHd, అంద:= 

MRరక' స�స�తను ZiB తl¼ÔంXే ఆ:;గ5వంతp��న సూ%ల' Vా�IవరణI6� ధృÝక:=సు, ంHd, +HI5రJK ల అకడªc 

మ:=య? tామ"£క-Ä\VÇHే�గ స�స�తక' మద�త¤ ఇసు, ంHd.  +HI5 సంవతlరం MRనtా1¹ MRలHØ, p�రJగ?దల 

అవసరమ" అ6 చూడట\6MN pqం 6రంతరం Mా�రంట�ౖ� అభ5సన పBణIùకలను మHdంపv Xేtా, ం.  

 

వ)RSmగత సంరZణ ప#Gక#ాల6- మy{| ల6, ~�z RSg�ాz {, �దల:ౖనA. 

 

మన సూ%ల' కమ456ట8 ఆ:;గ5ం మ:=య? భదBతను ధృÝక:=ంచ^I6MN, oీB సూ%ల' నుం} Zi �a-_zకండ:¢ 

ZiB 1ా� Æ లTU 6 +HI5రJK ల', _ిబfంHd మ:=య? సందరÜక'ల' అందరÅ సూ%ల' µ�ÂంÏ ల లTపల మ:=య? 
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బసుlలT పBయ"ణòంXేటపvwడy +|d1ా ¨°� మ"�% ధ:=ంXI�. HØ6లT ఎcl ట\B  క:=క'5ల¾ య"MNa+ట8� మ:=య? 

కU¯ ల' సÉ ఉంట\m.  

¨°� ¨ీkÂ  ల', బంద)Iల' మ:=య? p�డక' చుటea క')*+ ¨°� మ"�% MRరక' ఆâదÈగ5p��న 

పB�I5మ"�య"ల' Mావv. మ"�% ల' +|d1ా CDC _ి©ారసు Xే_ిన పBమ"ణIలను క�1= ఉం^I�, µగ?త¤1ా 

¨ి� అVా��, బ\1ా µగ?త¤1ా )*_ిన ©ా5µBc �� తయ"రJ Xేయ"�, ఎల"ంటh V�ం� ల' ల�HI రం|IB ల', p�Ñ 

ల�HI MాంS �ే�క1ా పBస:=ంచగల ఇతర ZBా ం�Iల' ఉండ:ాదు.  

ట8చ¾ ల' మ:=య? _ిబfంHd అవv� ̂ ో¾ _°w� లను ఉపÈ1=ం} స�లwMా�క ‘‘మ"�% బúBc ల'’’ ఇVా�ల6 

pqం ZiB తl¼Ôtా, ం. మ"�% బúBc లక' సంబం|dం} Îక' ఏV�ౖ)I పBశ�ల' ల�HI ఆంHోళనల' ఉన�టUm�ే, 

దయXే_ి Î µడÂ  ట8చ¾ ల�HI µ�ÂంÏ oిB6lZాk 6 సంపBHdంచం^G.  

_ిబfంHd మ:=య? +HI5రJK ల' తమ స�ంత మ"�% ల' �ెచు�M�Vాల6 ఆ�ంచబడyత¤ంHd. XేS�� తయ"రJ 

Xే_ిన MాU ï మ"�% లను పBS:;ô ఉతMా�. ^Gti wజబ?k మ"�% ల' ZారV*య"�. తమ మ"�% లను 

మ:=�Zi mన +HI5రJK ల MRరక' ^Gti wజబ?k మ"�% జ´:¢ Xేtా, రJ  

ఉHే�శ5పàర�కం1ా మ"�% లను �Ðల1=ంచ^I6MN ల�HI ఇతర +HI5రJK ల' ల�HI _ిబfంHd మ"�% 6 

�Ðల1=ంచ^I6MN పBయS�ంX ే+HI5రJK ల' క�మ�rణI చర5లక' లTబ^G ఉంట\రJ, HØ6లT వరJ�వk ల·:=�ంÏ క' 

V�ళUడం వంటh ఆవశ5కతల' సÉ ఉంట\m. 

మ"�% ధ:=ంచ^I6� అtాధ5ం Xే_° ^Iక'5p�ం� Xే_ిన V�ౖద5 V�ౖకల5త ఉం^ే +HI5రJK ల MRరక' మ"�% 

ఆవశ5కతక' అరJHైన సందరëంలT ªనÉmంపv ఇవ�వచు� ( ఉHI. +HI5రJK ల' తమక' �Iమ?1ా 

మ"�% 6 ÄíSకం1ా �Ðల1=ంచల�కZi వడం, ºదల·ౖన+), మ"�% ధ:=ంచ^I6� తటea క')*ల" Xేయ^I6MN 

+HI5రJK లందరÅ మ"�% ధ:=ంచ^I6� ZBా M¡a� Xే_°ల" క'టeంబ\లను ZiB తl¼Ôసు, ంHd. Î µడÂ  V�ౖద5 

ªనÉmంపv MRరక' అరäత క�1= ఉన�టeU 1ా ÎరJ +శ�_ి_°, , Îక' స:¬న o°ప¾ వ¾% ఉంద6 

ధృÝక:=ంచ^I6MN Î V�ౖదు5^G6 సంపBHdంచ^I6MN మ?ందు ^Iక'5p�ంట¥ష� ఆవశ5కతల MRరక' దయXే_ి 

సూప:=ంట�ం^ెం� ఆ¨ీసును సంపBHdంచం^G. ఎల"ంటh ఇతర ªనÉmంపvల' ప:=గణనలTMN ²సుM�రJ. 

 

��7 #$J1ా7 q 3{I�ౖడm ల- 
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తరగS గదులTU , +HI5రJ� లందరÅ ఒM¹ Hdక'%లT క�రJ�)*ల" అ6� పBయ�I�ల' Xేtా, రJ, సూa ^ెం� ^ె�% ల' 

ల�HI వ¾% _°aష� లozౖ ozU MNl1ాU � ^GV�ౖడ¾ ల' ఉంచరJ. అm�,ే +HI5రJ� లక' దగ ర1ా ప6Xే_°టపvwడy 

(ఉHIహరణక', :¬టhంÏ Mానì:¬�l ల సమయంలT) ozU MNl1ాU � ^GV�ౖడ¾ ఉపÈ1=ంXే ఆపË� ట8చరUంద:=M¡ 

ఉంటeంHd 

ప#G�భ3త 

 

µ�ÂంÏ లTU 6 నడక మ":ా  ల', లంû రÅÆ ల', బ\ï రÅÆ ల' ºదల·ౖన X;టU  త1=న సంఖ5లT É5ంn VాøింÏ 

మ:=య? É5ంn �ా6ట�ౖజ¾ _°aష� లను ఏ:ాwటe Xేtా, రJ. 

సozüU ల' (o°ప¾ టవkl, సబ?f, É5ంn �ా6ట�ౖజ¾, టhష¤5ల', ట\B Ñ :=_zoిaకkl) :;¸Vా:¢1ా త6ý Xే_ి, 

అవసరp��న +ధం1ా :¢tాa c Xేయబడyత¤ంHd. 

అ6� MాU � రÅÆ లTU  మ:=య? p�m� ఆ¨ీసులT É5ంn �ా6ట�ౖజ¾ లభ5మవvత¤ంHd మ:=య? TSD HI�:ా 

సozüU  Xేtా, రJ సంవతlరం గ^GXే MRలHØ É5ంn �ా6ట�ౖజ¾ ల అదనపv +:ా��లను పంZా�lంHd1ా 

క'టeంబ\లను అడగవచు�. 

అ6� µ�ÂంÏ లTU  Xేత¤ల' þభBం XేసుM�Vాల)* :=p��ండ¾ ల' మ:=య? Xేత¤ల' కడyక'%)*ందుక' బúBc ల' 

ఏ:ాwటe Xేయబడ�Im. 

 

 

 

����ిం�, చలనం మ#GయI యyR�g{ 

 

ట\B ] సూ%ల' ^G_ిa bca +HI5రJK ల ^ె�% ల' మ:=య? వ¾% _°aష� ల మధ5 tాధ5p��నంత వరక' ఎక'%వ దూరం 

ఉం^ేల" చూసు, ంHd. 2021-22 ª}1ా� ^GZా¾a p�ం� ఆÿ ఎడy5M¹ష� ఆవశ5కతల' (180 :;¸ల 

సూ%ల'/1098 గంటల') అంట¥ మన తరగS గదుల' Vా:= tా|Iరణ సంఖ5లక' XేరJక'ంట\m. అంట¥ 
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+HI5రJK ల మధ5 6:=Kషa  దూరం అ)*Hd ఎపvwడూ tాధ5ం Mాదు, Mాé tాధ5p��నంత వరక' pqం మ4డy 

అడyగ?ల దూ:ా6� Zాటhtా, ం.  

tాధ5p��నంత వరక', +HI5రJK ల' అందరÅ క�^I ఒM¹ Hdక'%లT ఉం^ే +ధం1ా +HI5రJK లంద:= వ¾% _°aష� ల' 

ఉంచు�IరJ. +HI5రJK ల మధ5 మ4డy అడyగ?ల దూ:ా6� ఏ:ాwటe Xే_ిన _zకండ:¢ మ:=య? ఎ�p�ం� 

MాU � రÅÆ లక' Hdగ?వన ఉHIహరణల' ఇవ�బ^IÂ m: 

            
!త#ం 1 '(కండ+, -ా/ 0 ర23                                                                               !త#ం 2 ఎ678ంట+, -ా/ 0 ర23 

 

MR6� ఎ�p�ంట:¢ MాU � రÅÆ లTU  ఇద�రJ ల�HI మ:=ంత మంHd +HI5రJK ల మధ5 వ¾% _°aష� లను పంచుM�Vా�l 

ఉంటeంHd. +HI5రJK ల మధ5 ÄíSక దూ:ా6� మ:=ంత p�రJ1ా   ZాటhంXేల" చూడట\6MN ఫ:=�చ¾ 

�Ðల1=ంచడం�� సÉ,  లభ5మmÚ5 స�ల"6� అత¤5త,మం1ా ఉపÈ1=ంచుM�వ^I6MN pqం వ5MN,గత 

MాU � రÅÆ లozౖ ప6Xేtా, ం: 
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�భ3ం sేయడం మ#GయI RS�]సం�రక op 3 టqRాrg 

 

MR+n-19 ZBా థªకం1ా ఉప:=తల"ల HI�:ా Mాక'ం^I 1ా� HI�:ా Vా5oి,  Xెందుత¤ంద6 ఇట8వల CDC 

మ"ర దరÜMాల' o°:Ù%)I�m. 

EPA-ఆâHdం}న ఉతwత¤, ల' ఉపÈ1=ం}, :;¸Vా:¢1ా µ�ÂంÏ ల' అ6�ంటh6 þభBం Xేtా, రJ. 

MాU � రÅÆ లT MR+n M¹◌ ే� 6 గ?:=,ం}నటUm�ే, :ాSBపàట MN�ªర¼Ôతం Xేtా, రJ.   

V�కa¾ ©ాÏ 6రñ«కరణ ZాÏ p�øి� ల' MRను1;ల' Xే�ారJ, MR+n M¹సుల' X;టe Xేసుక'ంట¥ పBS సూ%ల' 

µ�ÂంÏ లT ఉపÈ1=ంచ^I6MN ఉంXIరJ: https://youtu.be/mx3_0TR57Jc 

 

 
 

 

#ాక, ��ౖ�h� మ#GయI నడకమy#ా� ల op 3 టqRాr  

 

ÄíSక దూరం ZాటhంXేందుక', మ"�% ల' ధ:=ంXేందుక' మ:=య? మం} ప:=þభBతను ZాటhంXేందుక' 

+HI5రJK ల' మ:=య? _ిబfంHdMN గ?రJ,  Xేయ^I6MN పBS సూ%ల' µ�ÂంÏ వద�  _zౖ)*# ఏ:ాwటe Xేtా, రJ. అ6� 
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µ�ÂంÏ లక' సందరÜక'ల' ప:=ªతం Xేtా, రJ, అm� ేపBసు, త ప:=_ి�త¤ల ఆ|Iరం1ా ప:=ªత సంఖ5లT 

Vాలంట8¾ లను ఉపÈ1=ంచుM�వచు�.  

_zకండ:¢ ల·వk వద� , ఈ సంవతlరం ల"క¾ లను ఉపÈ1=tా, రJ.  

MాU సుల మధ5 ఉం^ే నడకమ":ా  లTU  tామ"£క దూరం Zాటhంచడం tాధ5ం MాకZi వచు� అ6 _zకండ:¢ 

సూa ^ెం�l +HI5రJK ల త�UదండyB ల' అర�ం XేసుM�Vా�, అm� ేఆ HIట¥ సమయం 3 అడyగ?లTU పv 15 

6ªîాల Mాంట\ca అ6 OCHD tాa ండ¾Â HI�:ా 6ర�}ం}న ‘‘M�U ß Mాంట\ca ఎcl Zi జ¾’’ వల� ప:=గణòంచర6 

అర�ం XేసుM�Vా�. (అనుమ"6త MR+n M¹సుల MRరక' ZiB టjMాk ozౖ Hdగ?వ _zr� చూడం^G.)      

 

 

 

HVAC మ#GయI �t.ం� f�ంట2లwష< 

 
ట\B ] సూ%ల' ^G_ిa bca మన అ6� సూ%kl లT ¼$టhంÏ, V�ంటhల�ష�, మ:=య? ఎm¾ కం^Gష6ంÏ (HVAC) 

MRరక'  గ^G}న ఆరJ సంవతl:ాల MాలంలT $10 ª�య� లక' ozౖ1ా ozటea బ^G ozటhaంHd. ఈ ozటea బ^G, ÄíSక 

దూరం Zాటhంచడం, Xేత¤లను þభBం XేసుM�వడం మ:=య? ¨°� మ"�% ల�� సÉ ఇతర సంM�ా మ5 

6యంతBణ చర5ల��Zాటe1ా, MR+n-19 Vా5oి,6 6Vా:=ంXేందుక' tాయపడగలదు.  

ఇక%డ ఎందుక': Î ఇంటh ¼$టhంÏ మ:=య? క��ంÏ _ిసaÆ ల వల� Mాక'ం^I, ఇHd 6:=Kషa  ఉîi± గ�త 

µందువvను Zాmం� XేరJక')*ంత వరక' మ"తBpq MNc Xేసు, ంHd, _ి�రp��న 1ా� చలనం మ:=య? 1ా� 

మ":=w^G జ:=1¹ల" చూడట\6MN µ�ÂంÏ ఆప:¹టhంÏ సమయ"లTU  మ" HVAC _ిసaÆ ల' 6రంతర ర� 

అవv�Im. µ�ÂంÏ లTU 6MN అ6�V*ళల" బయట నుం} 20% �Iజ´ 1ా� 6రంతరం వXే�ల" TSD HVAC 

_ిసaÆ లను ^Gజ¬ౖ� Xే�ారJ. V�ౖర� ల�� సÉ ఇంటh లTపల 1ా� HI�:ా Vా5oింXే కల'øి�Iల 1ాఢత 

త1= ంచ^I6MN బయట 1ా��� స:¬న V�ంటhల�ష� M¡లకం అ6 EPA o°:Ù%ంటjంHd.  

Î ఇంటh  HVAC _ిసaÆ Î ఇంటhలTపల ఉం^ే అH ే1ా�6 పHేపHే సరJ%¿ల�� Xేసు, ంHd- ఇHd �Iజ´ 1ా�6 

²సుMR6 :ాదు, అందువలU)* MRంతమంHd గృహ యజమ"నుల' కల'øి�Iలను ట\B ® Xేయ^I6MN ల�HI 1ా�6 

�ా6ట�ౖß Xేయ^I6MN HEPA ¨ిలa¾ ల' ల�HI UV ల·ౖటU�� క�^Gన Zi రaబ?k య46� లను MRను1;ల' Xేtా, రJ.* 
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TSD HVAC _ిసaÆ ల' HEPA ¨ిలa¾ లను ఉపÈ1=ంచవv ఎందుకంట¥ అ+ XIల" అ|dక 6:;ధక�I�6� 

అంHdtా, m, µ�ÂంÏ లT మ:=ంత బయట 1ా�6 అనుమSంచవv. HI6MN బదుల'1ా, మ" HVAC _ిసaÆ ల' 8 

నుం} 13 వరక' :¹టhంÏ ఉం^ే కéస సమరKత :=Zi :=aంÏ +ల'వ (MERV) ఉం^ే ¨ిలa¾ లను ఉపÈ1=tా, m, 

అm� ేఇ+ ఇంMా కల'øి�Iలను ¨ిలa¾ Xేయగల'గ?�Im, అల")* 6రంతరం గణéయం1ా �Iజ´ 1ా�6 

అంHdtా, m.   

*<\"g-19 "షయK;<=వPi^  HEPA jిల9l ల5 "ఫలం <ా; ఒక సురofతFGpన ప)*qాMరం <ాద; గమ;ంచడం మ,ఖ3ం, అV&ే. ఈ 

jిల9l ల5 0.3 FGp<ాt c ల5 ఉం:ే 99.97% కణ'లను టu% v 6ేయ:';<= :fజxౖc 6ేyారS. అంటz అ;{ |}ౖరL లను HEPA&~ jిల9l 

6ేయల�ం అ; అర�ం. <\"g-19 కణ'ల5 0.125 FGp<ాt c ల&~ ఉం:ే ?���<ార కణ'ల5. �న{ కణ'ల5 0.06 FGp<ాt c ల5 మ)*య, XYద�" 

0.14 FGp<ాt c ల5 ఉంటuV. ;రంతర <ార3కలKAాల5 జ)*?� A%ా ం&'ల��  (ఉ�'.:ోl ల5 &ెరవడం/మ�యడం ల��' వ3క5^ ల5 

ల�ప�/బయటక5 |}ళ�డం) HEPA jిల9l ల5 అంత ప%�uవవంతం?ా ఉండవW.  

 

 

 

బసుgల6 మ#GయI A_()#G` రfాణ( 

 
TSD-అంHdంXే బసుl రVాణIలT +HI5రJK ల మధ5 6:=Kషa  దూ:ా6� Zాటhంచడం tాధ5ం Mాదు. బసుl పBయ"ణ 

సమయంలT 6:=Kషa  సమయ"6MN +HI5రJK ల' అత5ంత స6�¼Ôతం1ా ఉం^ే అవMాశం ఉంద6 రVాణIను 

ఉపÈ1=ంXIల6 ఎంచుక'న� క'టeంబ\ల' గ?:=,ంXI�, అm� ేtాధ5p��నంత వరక' +HI5రJK లను 

ÄíSకం1ా దూరం1ా ఉంచ^I6MN అ6� చర5ల' ²సుక'ంట\రJ. Mాంట\ca ట¥B_ింÏ లT tాయపడట\6MN _ీటhంÏ 

&I¾a ల' ఉపÈ1=ంచవచు�. 

+HI5రJK ల' బసుlలT పBయ"ణòంXేటపvwడy ఎపvwడూ, ¨zడరk ఆHే�ా6MN అనుగ?ణం1ా మ"�% ధ:=ంXI�. 

మ:=�Zi mన Vా:= MRరక' ^Gti wజబ?k మ"�% ల' అంHdtా, రJ.  

Vా�Iవరణం అనుమS_°, , అ6� బసుlల' MNటhM¡ల' �ె:=} ఉంచు�IరJ. 
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లం�/ఫ�9 స#�u{ 

 

USDA అంHdసు, న� 1ా� ం� వలU , ఈ సంవతlరం +HI5రJK లంద:=M¡ లంû ఉ}తం1ా ల�సు, ంHd. +HI5రJK ల' 

ఇంMా +^G1ా సూ%kl అల:¢ñ ఆవశ5కతలను అనుగ?ణం1ా తమ స�ంత లంû 6 ²సుMR6 :ావ^I6MN 

tా�గSంచబడ�IరJ. 

ఉ}త మ:=య? త1= ంపv ధరలozౖ లంû 6 ZÍ ంద^I6MN tా|Iరణం1ా అరäత క�1=న +HI5రJK ల క'టeంబ\ల' 

ఉ}త మ:=య? త1= ంపv ధరలozౖ లంû 6 ZÍ ంHే అoిU M¹ష� 6 6ంZాల6 pqం బలం1ా ZiB తl¼Ôసు, )I�ం. ఈ 

అoిU M¹ష� 6 6ంపడం అంట¥ ఉ}త ల�HI త1= ం}న +HI5:=K Zా:=a_ిo°ష� ¨ీ¸ల', మహమ"Û:=-EBT మ:=య? 

ఇతర సZi ¾a ల�� సÉ V*:¹ పBÈజ)Iలను ZÍ ంద^I6MN ÎరJ అరäత క�1= ఉంట\ర6 అరKం.    

+HI5రJK ల' సూ%ల' M¬ఫట¥:=య"లT లంû Sంట\రJ. Vా�Iవరణం అనుక��_°,  మ:=య? త1=న పర5V*rణ 

ఉన�పvwడy S)*టపvwడy బయట పBHే�ాలను ఉపÈ1=ంXేల" ZiB తl¼Ôtా, రJ. tాధ5p��నపvwడy _zకండ:¢ 

µ�ÂంÏ లTU  లంû MRరక' +HI5రJK ల +స,:=ంచ^I6MN పB�I5మ"�య స�లం ఉపÈ1=tా, రJ. ఎ�p�ంట:¢ 

+HI5రJK ల' లంû సమయంలT Vా:= MాU � సహచరJల�� క�_ి క�రJ�ంట\రJ. 

లంû Mా6ìగ:¹ష� ల' మ:=య? పBMN�యలక' సంబం|dం}న పBశ�లను µ�ÂంÏ oిB6lZాk క' పంZా�.   

 

 

A#ామం/అవ�� 'ో- బ�34 ల6 

 

Vా�Iవరణం అనుమSం}నపvwడy, ఎ�p�ంట:¢ సూ%ల'లT6 +HI5రJK లందరÅ, అవv� ̂ ో¾ :¢_z� లT 

Zాల'  ంట\రJ. పBసు, �I6MN, +:ామ సమయంలT +HI5:=K సమ4ÉలTU  ఉండడy, అల")* మ"�% ధ:=ంXI�lన 

అవసరం ల�దు.  
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అ6� సూ%kl లT6 అ6� 1¹�n ల·వkl లT6 ట8చ¾ ల' మ"�% బúBc ల MRరక' +HI5రJK లను బయటక' 

²సుM¬��U ల6 ZiB తl¼Ôtా, రJ. 

 

 

RVA9-19 R�{ op 3 టqRాrg 

 

కమ456ట8 Vా5oి,6 6:;|dంచ^I6MN, మన +HI5రJK ల' మ:=య? _ిబfంHd6 సంరFGంXే ఉHే�శ5ం�� MR+n-19 

అనుమ"6త ల�HI Zా£టh¶ M¹సులక' సంబం|dం}న అ6� ZiB టjMాkl  ఓMాU ంn M�ంట8 ¼½k,  ^G+£� �� క�o ి

రÅZÍ ంHdంXIరJ.  

పBS ఘటనను ఓMాU ంn M�ంట8 ¼½k,  ^G+జ� HI�:ా M¹సులVా:¢1ా 6ర�¼Ôసు, ంHd. ఒక M¹సును 6V*Hd_°,  ఏª 

జరJగ?త¤ంద6 Hdగ?వ tా|Iరణం1ా +వ:=ంచబ^GంHd, ఇ)��_ిa1¹ష� ఫ��Iలozౖ ఆ|Iరప^G, ºత,ం 

MాU � రÅÆ ల' ల�HI సూ%ల' µ�ÂంÏ ల�� సÉ ozద�  సమ4ÉలTU 6 పBజల' _ీ�య-Mా�రంట�ౖ� లT ఉం^Iల6 

ఓMాU ంn M�ంట8 ¼½k,  ^G+జ� 6ర±యం ²సుM�వచ�6 దయXే_ి �ెల'సుM�ం^G. 

 

#ా7 q ర�  ల[ #bDo-19 అనుమw5త #Yసుల #bరక- ��< ట¡#ా� 

ఒక +HI5:=KMN సూ%ల' జ:=1¹ సమయంలT MR+n-19 లrణIల' క6oిం}నటUm�ే, +HI5:=K6 MాU � రÅÆ 

నుం} �Ðల1=ం}, V*:¹ గHdలT ఉంచు�IరJ. (6:=Kషa  లrణIల' మ:=య? ఆవశ5కతల MRరక' o°# 7 చూడం^G) 

త�UదండyB ల'/సంరrక'^GMN సమ"XIరం అంHdtా, రJ మ:=య? +HI5:=K6 V�ంట)* oిక® XేసుM�వ^I6MN ఏ:ాwటeU  

Xేయ"�. tాa ÿ సభ?5డy గHd6 పర5V*FGtా, రJ, అH ేరÅÆ లT ఇల"ంటh లrణIల�� ఉం^ే ఇతర +HI5రJK ల' V*} 

ఉంట\ర)* +షయ"6� త�UదండyB ల' �ెల'సుM�Vా�.   

Î ¼½k,  M¹¾ ZÍB V�ౖడ¾ క' Mాk Xే_ి MR+n-19 ట��a  MRరక' ఏ:ాwటe Xేయ"ల6 త�UదండyB లక' సలÉ ఇtా, రJ. 

(ఓMాU ంn M�ంట8 ¼½k,  ^G+జ� HI�:ా ట�_ిaంÏ అZాmం� p�ం� ల' మ:=య? ల'M¹ష� లను ఇక%డ 

కను1Ùనవచు�—:;గలrణIలను అనుభ4S Xెందుత¤న� ఎవ:¬)I వÈజనుడy మ:=య? 18 సంవతl:ాల 
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కంట¥ తక'%వ వయసుl ఉన� ఎవ:¬)I +HI5:=KMN లభ5మవv�Im: 

https://www.oakgov.com/covid/best-practices/sick-caring/Pages/testing.aspx)  

MR+n-19 లrణIలT ఇంటhMN పంoిన +HI5రJK ల' Hdగ?వ o°:Ù%న�+ జ:=1¹ంత వరక' +|d1ా ఇంటh వద�)* 

ఉం^I�: 

 
1) +HI5:=K )�1=టh¶ PCR MR+n ట��a  రJ¸వvను అంHdంచగల1ా� ల�HI  

 
2) పBసు, త :;గలrణIల నుం} 10 :;¸ల' గ^GXIm మ:=య? జ�రం త1= ంXే ఔష|Iల' ల�క'ం^I 

కéసం 24 గంటల' ఉండటం 

 

క-ట~ంబసభ}"ల టpqr  ఫ6u4ల #bరక- IK¢ ఉం3ేటపt�డ; u|బ}ట~r వtల-/క-ట~ంబసభ}"ల- D�U1ా ఇంటX వద�  

#ాeరంటpౖ@/ఐ�� లfష@ ల[ ఉం346,  

 
ఒ:=£నk సూa ^ెం� Zా£టh¶ 1ా ట��a  Xేయబ^G�ే, Hdగ?వ Zా£టh¶ M¹సుల MRరక' ZiB టjMాk 6 చూడం^G. 

 

#bDo- �ా�టX� #Yసుల గ}/0ం¢ త67దండ;< ల-/సంర]క-ల- 5IKEUంచ345#$ ��< ట¡#ా� 

MR+n-19 ట��a  Zా£టh¶ అmన +HI5రJ� ల త�UదండyB ల'/సంరrక'ల' సూ%ల'క' ©i � Mాk Xే_ి V�ంట)* 

µ�ÂంÏ oిB6lZాk క' �ె�యజ¹య"�. ÎరJ oిB6lZాk ల�HI ఇతర అ^GÛ6_°a bట¾ 6 అత5వసరం1ా మ"ట\U ^Iల6 

అవసరం ఉంద6 దయXే_ి _zక�ట:¢MN సూ}ంచం^G ( ఎల"ంటh సంHేశం +^G}ozటaవదు� ) అరJHైన సంద:ాfలTU  

సూ%ల' గంటల తరJVాత త�UదండyB ల' �ెల'సుక'న�టUm�ే, అతడy/ఆp� oిB6lZాk క' V�ంట)* p�mk 

పంZా�, oిB6lZాk ఇంMా సంపBHdంచనటUm�ే, ఉదయం ©i � Mాk Xే_ి ©ాలT® Xేయ"�. +HI5:=K సూ%ల' 

నుం} ఇంటhMN పంoిం})I ల�HI మ:; Mారణం MRరక' ట��a  Xే_ి)I, ఇHd వ:=,సు, ంHd. 

+HI5:=K 1;ప5త Zాటhంచబడyత¤ంHd, OCHD మ:=య? +HI5:=K సూ%ల'క' S:=1= :ావ^I6MN Hోహదప^ేందుక' 

బ\ధ5త వ¼ÔంXే సూ%ల' అ|dMారJలక' ªనÉ అత^G/ఆp� o°రJను +డyదల XేయరJ. HØ6లT oిలUల ట8చ¾ 

మ:=య?/ల�HI 6:ాK :=త _ిబfంHd ఉండవచు�. 
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MR+n  ట��a  Zా£టh¶ అmన +HI5రJK ల' +|d1ా OCHD _ి©ారసును ZాటhంXI� మ:=య? పBసు, త 

:;గలrణIల' ZBా రంభp��న తరJVాత ల�HI ఎల"ంటh లrణIల' ల�నటUm�ే ట��a  ఫ�తం Zా£టh¶ అmన 

తరJVాత 10 :;¸లZాటe _ీ�య-ఐti ల�ష� లT ఉం^I�.  

 

ఊ¤¥ం¢న #bDo- �ా�టX� #Yసుల ��టX¦ి#Yష@ #bరక- ��< ట¡#ా� 

Zా£టh¶ MR+n-19 ఫ�తం గ?:=ం} ఒక o°:¬ం� TSDMN �ె�యజ¹_ినపvwడy, pqం +|d1ా ఓMాU ంn కంట8B ¼½k,  

^G+జ� క' �ె�యజ¹tా, ం, ఫ��I6� ధృÝక:=ంచ^I6MN మ:=య? Mాంట\ca ట¥B_ింÏ  MRరక' VారJ V�ంట)* 

TSD�� ప6Xేయడం ZBా రం�tా, రJ.  

MాU � రÅÆ _ీటhంÏ &IరJa ల' ఉపÈ1=ం}, ట��a  ఫ�తం Zా£టh¶ వ}�న +HI5:=KMN మ4డy అడyగ?ల 

దూరంలT ఉం^ే +HI5రJK ల గ?:=ం} pqం OCHDMN �ె�యజ¹tా, ం. ఈ +HI5రJK ల', 15 6ªîాల' ల�HI 

అంతకంట¥ ఎక'%వ సమయం మ4డy అడyగ?లTU పv1ా 6ర�}ం} M�U ß Mాంట\ca ల'1ా ప:=గణòంచబడ�IరJ.* 

*ఎందుకంట¥ సూ%ల'లT6 పBS +HI5:=K మ:=య? _ిబfంHd సభ?5డy పà:=,1ా మ"�% ధ:=tా, రJ, pqం Mా�రంట�ౖ� 

MRరక' 3 అడyగ?ల దూ:ా6� ఉపÈ1=ంచగల'గ?�Iం. మ"క' య46వరlk మ"_ి%ంÏ ల�నటUm�ే, 

Mా�రంట�ౖ� MRరక' 6-అడyగ?ల దూ:ా6� pqం ZాటhంXI�, ఫ�తం1ా XIల"మంHd +HI5రJK ల' సూ%ల'క' 

దూరం1ా ఇంటh వద�)* ఉం^I�l వసు, ంHd. 

 

#�7 § #ాంటB r̈: మ" _ీటhంÏ &I¾a HI�:ా Î µడÂ  మ" µ�ÂంÏ లTU  M�U ß Mాంట\ca వల� గ?:=,ం}నటUm�ే, Î µ�ÂంÏ 

oిB6lZాk ల�HI హ(HIHIరJడy Îక' సమ"XIరం అంHdtా, రJ. ఈ )êటh¨ిM¹ష� ఇp�mk వల� వసు, ంHd, 

అm� ేÎ ఇp�mk Xెc XేసుM�మ6 ©i � Mాk ల�HI ట�ca) సంHే�ాలTU  ఒకHI6 HI�:ా ªమÛ�� అల¾a 

Xేtా, రJ. M�U ß Mాంట\ca 1ా గ?:=,ం}న +HI5రJK ల' Vా:= Mా�రంట�ౖ� మ?1=_°ంత వరక' సూ%ల'క' S:=1= :ాల�రJ 

కనుక, ఇHd జ:=1=నపvwడy ©ా5ª«ల' ఇp�mk Xెc Xేయడం మ?ఖ5ం.  

1;ప5�I చట\a ల వలU , Zా£టh¶ 1ా ట��a  Xే_ిన +HI5:=K ల�HI tాa ÿ సభ?5^G o°రJను Îక' ఇవ�రJ. 10 :;¸ల 

_ీ�య- Mా�రంట�ౖ� 6 ఎల" ZBా రం�ంXIల)* HI6ozౖ Îక' సూచనల' ఇtా, రJ (స�లwMా�క Mా�రంట�ౖ� ఆపË� 
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MRరక' Mా�రంట�ౖ� ozౖ _zr� 6 చూడం^G), OCHD అదనపv సమ"XIరం�� ©ాలT® Xేసు, ంద6 pqం 

ఆ�సు, )I�ం. 

TSD ట8Æ ల' మ:=య? OCHD ఇ)��_ిa1¹ట¾ ల' ఇద�రÅ క�^I M�U ß Mాంట\ca ల'1ా అదనపv +HI5రJK లను 

గ?:=,ంచవచు�. Ý:=లT క�_ ిబసుlలT పBయ"ణòం}న ల�HI Zాఠ�ాల :;¸క' V�ల'పల సంపBHdం}న +HI5రJ� ల' 

ఉండవచు�. MR+n ట��a  క' Zా£టh¶  ఫ�తం వ}�న ఎవ:=��)�ౖ)I Î µడÂ  M�U ß Mాంట\ca అmనటeU 1ా OCHD 

Îక' )êటh¨zౖ Xే_°, , ÎరJ ఆ +షయ"6� +|d1ా Î µ�ÂంÏ oిB6lZాk క' �ె�యజ¹య"�. 

MR+n-19 Zా£టh¶ అmన వ5MN,MN M�U ß Mాంట\ca 1ా ఉన�టeU 1ా ధృÝక:=ం}న +HI5రJK లందరÅ, 10 

:;¸లZాటe _ీ�య-Mా�రంట�ౖ� లT ఉం^G, :;గలrణIలను గమ6సూ,  OCHD _ి©ారసును +|d1ా ZాటhంXI�. 

(ఆవశ5కతల' మ:=య? Mా�రంట�ౖ� 6 వ5వ|d6 త1= ంXే ఆపË� ozౖ సమ"XIరం MRరక' దయXే_ి Mా�రంట�ౖ� 

_zr� 6 చూడం^G) 

 

సూlల- #Yసుల- (అx 3ేz jేయబ3{ంEU): అ6� MR+n-19 M¹సుల' సMాలంలT TSD V�¯ _zౖ� MR+n 

^I5Ñ బP ¾Â ozౖ Zi �a  Xేtా, రJ. M�U ß Mాంట\ca ల' అmన +HI5రJK ల క'టeంబ\లక' మ"తBpq సూ%ల' µ�ÂంÏ లT6 

M¹సు గ?:=ం} వ5MN,గతం1ా )êటh¨zౖ Xేtా, రJ. పBS µ�ÂంÏ లT6 M¹సుల సంఖ5ను చూడట\6MN అ6� ఇతర 

క'టeంబ\ల' :¬గ?5ల¾ 1ా TSD V�¯ _zౖ� ozౖ MR+n-19 ^I5Ñ బP ¾Â 6 Xెc Xేయ"�. M�U ß Mాంట\ca ల'1ా ఉన� 

+HI5రJK ల' మ"తBpq ఏHై)I చర5 ²సుM�Vా�. ఇతర +HI5రJK ల' ల�HI _ిబfంHd ఎవరÅ _zkì-Mా�రంట�ౖ� లT 

ఉం^I�lన అవసరం ల�దు. అm� ేఅ6� క'టeంబ\ల' క�^I ఏV�ౖ)I :;గలrణIల MRరక' Vా:= oిలUలozౖ ఒక 

క)*�_ి ఉంXI�. వరJ�వk 1ా చHdV*, సూ%ల' బúBc లTU  MR+n సంక�ªం}న +HI5రJK ల గ?:=ం} pqం 

)êటh¨ిM¹ష� 6 అందుM�మ6, ఆ ఫ��Iలను త�UదండyB ల' ల�HI _ిబfంHdMN �ె�యజ¹యమ6 దయXే_ి 

గమ6ంచం^G.  

 

సందర�క6ల6, సమyfh ాల6 మ#GయI ఎ4g టc3  క#Gక6)ల- Rార)కలyoాల6 
 

మ" సూ%kl క' సందరÜక'లను ప:=ªతం Xేtా, రJ. త�UదండyB ల' అZాmం� p�ం� ల�� (IEP ÎటhంÏ ల', 

ట8చ¾ ల�HI అ^GÛ6_°a bట¾ �� ÎటhంÏ ల' ºదల·ౖన+) µ�ÂంÏ లTU 6MN tా�గSంచబడ�IరJ, అm� ే
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tాధ5p��నంత వరక' వరJ�వk ÎటhంÏ లను ZiB తl¼Ôtా, రJ. MR+n 19 ^ేట\ p�రJగmÚ5ంత వరక', 

అ�I5వశ5కం Mా6 సందరÜనల' (ఉHIహరణక' +HI5:=K�� లంû Sనడం ల�HI +HI5:=K�� µ�ÂంÏ లTప�MN 

న^G} :ావడం) అనుమSంచరJ. సూ%kl లT Vాలంట8¾ ల MRరక' ZiB టjMాkl అ�వృHdK  Xేసు, )I�రJ. ozద�  

సంఖ5లT పµU c ÉజరmÚ5 క:=క'5లం )�ౖ� ల' వంటh Ä\:¢ tా� m ఈV�ం� ల', వరJ�వk 1ా 

6ర�¼Ôంచబడ�Im.  

+HI5రJK ల MRరక' వసు, వvలను ²సుMRXే� త�UదండyB ల' ఐటÆ ozౖ +HI5:=K o°రJ :ా_ ిV�_ిaబ45లT ఉంXI�, 

అHే+షయ"6� ఇంట¾ కÆ HI�:ా సూ%ల' _zక�ట:¢MN �ె�యజ¹య"�. +HI5రJK లక' ఎల"ంటh :¬tాa :¬ం� ఫvn 

^ె�వ:¢ల' ల�HI ఇతర బయట ^ె�వ:¢ల' అనుమSంచరJ. 

అ^GÛ6_°a bష� +క% పBసు, త ఆâద పBMN�య ఉపÈ1=ం} ¨ీkÂ  టhB® లను అనుమStా, రJ. ¨ీkÂ  టhB® ల' అé� 

భదBత మ:=య? ZiB టjMాkl MRరక' మHdంపv Xేయబడ�Im. µ�ÂంÏ-Vా:¢ అ_zం,U ల' ప:=హ:=tా, రJ, అm� ే

_zకండ:¢లT అ|dక స�ల"6�, అల")* +HI5రJK ల మధ5 tాధ5p��నంత వరక' ఎక'%వ దూరం ఉం^ేల" 1¹�n ల·వk 

ÎటhంÏ లను అనుమStా, రJ.  

¨ీkÂ  ^ే, ఫ� ర� ºదల·ౖన బయటh ఈV�ం� ల' జరJగ?�Im. ఎcl ట\B  క:=క'5ల¾ కU¯ ల' మ:=య? 

Mార5కల"Zాల MRరక' వ5MN,గతం1ా కల'సుక'ంట\రJ.   

పBసు, తం అ6� సంపBHIయ Mార5కల"Zాల' (హ(Æ కªంÏ ºదల·ౖన+) øzడూ5k పBMారం1ా)* జరJగ?�Im, 

అm� ేపB�I5మ"�య ల'M¹ష� ల' ఉపÈ1=ంచవచు�. 

 

అ¢ెzట24g 

 
అ- ెU � ల' ZBా M¡a� ల' మ:=య? Zi ట8ల MRరక' MHSAA HI�:ా రÅZÍ ంHdం}న మ"ర దరÜMాల', అHే+ధం1ా 

వ:=,ంX ేOCHD ఎమ:¬ñél ¼½k,  ఆరÂ¾ లను క�^I Zాటhtా, రJ.  

అx 3ేz jేయబ3{ంEU: 8/29/21 )IటhMN, OCHD ఆHే�ాల పBMారం1ా, మ" µ�ÂంÏ ల లTపల ఉం^ే అ- ెU టhc ల', 

M�û ల' మ:=య? o°Brక'ల' ఇం^ో¾ ti w¾a ఈV�ం� లTU  Zాల'  నడం ల�HI ÉజరmÚ5టపvwడy ల�HI TSDలT 
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ZBా M¡a� Xే_°టపvwడy మ"�% ధ:=ంXI�. అ- ెU టhc Mార5కల"Zాలను 6యంSBంXే 6బంధనల' మ:=య? 

ZiB టjMాkl ozౖ మ:=ంత సమ"XIరం MRరక', దయXే_ి Î µడÂ  M�û ల�HI అ- ెU టhc ^ై:¬కa¾ 6 సంపBHdంచం^G. 

సూa ^ెం� అ- ెU �  త�UదండyB ల' MR+n-19 ట��a  Zా£టh¶ అm)I ల�HI :;గలrణIల')I�, VారJ M¹� 6 

6V*Hdం}నపvwడy ట8Æ లT VారJ Zాల'  నడం గ?:=ం} oిB6lZాk క' గ?రJ,  Xేయ"�, అల")* Vా:= M�û క' క�^I 

సమ"XIరం అంHdంXI�. త1=న ట8Æ pq� లక' �ె�యజ¹య^I6MN M�û ల'/అ- ెU టhc ^ై:¬కa¾ ల' µ�ÂంÏ 

oిB6lZాk �� సమన�యం )�రJపv�IరJ.   

 

 
సూ|ల6 మ#GయI ఓRాz ం9 R¦ంట§ల¨ RVA9-19 R�సుల 'ేటc 

క.=నp��న ¼½k,  _ీ/06ంÏ ల' Xే_ినపwటhM¡, మన µ�ÂంÏ లTU  MR+n-19 M¹సుల' ఉంట\య)* +షయ"6� 

త�UదండyB ల' మ:=య? tాa ÿ �ెల'సుM�Vా�. మ" సూ%kl V�ల'పల ఐti ల�ష� లT ఉం^Iల6 pqం 

ఆHే�ంచల�ం, అందువలU , మ" సూ%kl లTపల కమ456ట8 Vా5oి,  (MR+n-19 ఒక వ5MN, నుం} మ:; వ5MN, 

బHd« Mావడం)6 త1= ంచడpq మ" లr5ం.  

 
మన క'టeంబ\ల', +HI5రJK ల' మ:=య? _ిబfంHd సహMారం Mారణం1ా మ" సూ%kl లT 2021-22లT 

Vా5oి,6 అ:=కటaడంలT మనం +జయం tా|dంXIం. ఈ సంవతlరం +జయం tా|dంచ^I6MN, మ:=మ?ఖ5ం1ా 

మన ZBా ంతంలT ^ెల"a  V*:=mãం� పBమ?ఖ V*:=mãం� 1ా ఉండటం వలU , మన సూ%kl బయట మ:=య? 

లTపల :¬ం^Gంట\ Vా5oి,6 6:;|dంచడంలT మనక' మæU మన కమ456ట8 tాయం అవసరం.  

 
మ" సూ%ల'లT MR+n M¹సులozౖ ^ేట\ మ:=య? M�ంట8లTపల pqం గమ6ంX ే^ేట\ p�టhBc ల సంబం|dం} �Iజ´ 

సమ"XI:ా6� ZÍ ంHIల6 M�రJక'న�టUm�,ే మ" V�¯ _zౖ� ozౖ HØ6MN సంబం|dం}న పB�ే5కp��న o°# ఉంHd. 

(www.troy.k12.mi.us)   

 

}వ:=1ా, క'టeంబ\ల' అé� క�^I తమ స�ంత ZBా ణIలను MాZాడyక')*ందుక' మ?ందసు,  జ´గ�త,  చర5ల' 

²సుM�Vాల6 pqం M�రJత¤)I�ం. మ" సూ%kl మన కమ456ట86 పBSµంµtా, m, వ5MN,గత అభ5సన 

tాధ5p��నంత వరక' సురFGతం1ా ఉంచ^I6MN మ"క' Î tాయం MాVా�.  
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ఈ మహమ"Û:= సమయంలT +HI5రJK ల' అనుభ+ంచగల మ"న_ిక ఆ:;గ5 సVాళU  గ?:=ం} క�^I మ"క' 

అవ1ాహన ఉంHd. Îక' అవసరం అm� ేtాయం Xేయ^I6MN మ" సూ%ల' _zౖMాల£�a ల', M�6lల¾ ల' 

మ:=య? ti షk వర%¾ ల' ఇక%డ ఉ)I�రJ (Î oిB6lZాk 6 సంపBHdంచం^G ల�HI ^G_ిa bca V�¯ _zౖ� ozౖ TSD M¹¾l 

�ంc 6 ఉపÈ1=ంచం^G.) ఒS,^G, ఆత¤రత ల�HI మ"న_ిక ఆ:;గ5 సమస5ల' ఎదు:Ù%ంటeన� Vా:= M�సం 

OCHDలT ఉపÈగకరp��న వనరJల')I�m: https://www.oakgov.com/covid/best-

practices/mental-health/Pages/default.aspx  Î µడ�లT ఏHై)I మ"రJwను ÎరJ 

గమ6ం}నటUm�,ే Î ¼½k,  M¹¾ ల�HI మ"న_ిక ఆ:;గ5 సంరrణ పBHIతను సంపBHdంచం^G.ఓMాU ంn 

కమ456ట8 ¼½k,   )�� వ¾% క'  24/7 �ె:=} ఉం^ే M¬1_ి� É� ల·ౖ� ఉంHd: 800-231-1127. 

ZBా రంభం నుం} pqం Xెబ?త¤న�టeU 1ా, పBజ´:;గ5 6పvణ?ల నుం} ^ేట\ మ:=య? 1¬^ె�l ఉపశమన 

చర5లపరం1ా మ" 6ర±య"లTU  మ"రJwలక' మ"ర దరÜనం Xేtా, m. +HI5రJK ల' మ:=య? _ిబfంHd 

సురFGతం1ా ఉండట\6MN, అల")* అభ5సనక' అంత:ాయం కలగక'ం^I ఉం^ేందుక', మనమందరం ఈ 

MNUషaసమయ"లTU  ప6Xేసు, న�ందున మన క'టeంబ\ల�� మ" Ä\గtా�మ"56MN pqం ఎం�� గర�పడyత¤)I�ం. 

ఈ మ"ర ంలT పBSదశ గ?:=ం} pqం Îక' సమ"XIరం అంHdంXేందుక' కటea బ^G ఉ)I�ం.  

 

మ}10ంపt & తరQIాత దశల- 

సూ%ల' +HI5సంవతlరం MRనtా1¹టపvwడy అదనపv పBశ�ల' ఉతwన�ం అవv�Iయ6 అరKం Xేసుక')I�ం. 

pqం Îక' :¬గ?5ల¾ 1ా సమ"XIరం అంHdంచ^I6MN కటea బ^G ఉ)I�ం, అm� ేఏHై)I సమయంలT Î µ�ÂంÏ 

oిB6lZాk ల�HI _zంటBk ఆ¨ీ� అ^GÛ6_°a bట¾ 6 సంపBHdంచ^I6MN దయXే_ి ºహమ"టపడవదు� . అ6� 

అ® ̂ ే� ల' క�^I TSD V�¯ _zౖ� లT MR+n-19 ¼½^GÂ ంÏ MNంద మ" V�¯ _zౖ� ozౖ Zi �a  Xేయబడ�Im: 

www.troy.k12.mi.us. 

ఈ 1¬n బ?c ఎపvwడy అవసరం అm� ేఅపvwడy అ® ̂ ే� Xేయబడyత¤ంHd మ:=య? V�¯ _zౖ� లT అH ే

_zr� లT Zi �a  Xేయబడyత¤ంHd. 

ఎపwటhల")*, మన ట\B ] కమ456ట8 ఐక5ం1ా ఉం^ేందుక' అంHdంXే మద�త¤ను pqం పBశం_ిసు, )I�ం. 
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:=û మ"ట�M¡l, Ed.D. 

సూప:=ంట�ం^ెం� 

ట\B ] సూ%ల' ^G_ిa bca 


