
आप�ास ताप, खोकला, 
�ास घे�ात अडचण, 
�ाय ूदखुणे, वाहणारे नाक, 
घसा खवखवणे आ�ण 
डोकेदखुी अशी ल�णे 
आहेत�

को�वड – १९ हा �सन रोग आहे, आ�ण सवार्त सामा�य ल�णे �णजे ताप, खोकला आ�ण धाप �ास लागणे. हे उघड झा�ानंतर २ ते १४ �दवसापंय�त 
कुठेही दशर्�वले जाऊ श�ात. को�वड -१९ वर कोणताही उपचार नाही. ब�तके लोकामं�,े आजार सामा�यत: सौ� असतो आ�ण घरी सुर��तपण ेउ�चार केला 
जाऊ शकतो. चाचणी केवळ �या �य�ीसंाठीच केली जात े�ानंा गंभीर आजाराचा धोका जा� असतो, जसे क� ६० वषा�पे�ा जा� लोक िकंवा �ा�ना 
आगोदरक काही आजार आहेत. प्र�येकाने, ल�ण े�वचारात न घेता, सामा�जक अतंर आ�ण चागंले हात ��तचेा सराव केला पािहज.े

मला आजाराचे ल�णे आहेत, 
मी काय क�� 

तुम�ा डॉ�र आह ेका�

तुमचे वय ६० पे�ा जा� 
आहे िकंवा त�ुाला मधमुेह, 
ककर् रोग िकंवा �दयरोग 
सार�या मलूभतू वैद्यक�य 
अटी आहते का�

 होय

होय

आपली ल�ण ेगंभीर आहते का�

को�वड -१९ आहे अशा 
एखाद्याशी आपण जवळचा 
संपकर्  साधत असाल तर चाचणी 
आव�क नाही, घरी रहा आ�ण 
१४ िदवस ल�ण ेपहा. 

नाही

नाही 

आप�ा डॉ�रानंा कॉल करा.

आप�ा �ा�नक समुदाय आरो� क� द्रावर 
कॉल करा, या वेबसाइटवर एक शोधा 
findahealthcenter.hrsa.gov, 
िकंवा 800-889-3931 वर आयडीपीएच 
�ा ह�ेलाइनवर कॉल करा.

 होय

जर आप�ाला ताप िकंवा �सना�ा ल�णाचंा अनुभव येत 
असेल तर �या कालावधीत घरी रहा आ�ण अ�धक ३ �दवस 
ताप नाही आ�ण �सना�ा ल�णामं�े सुधारण पा� 
होईपय�त घरी रहा- जर हे एकूण वेळ ७ िदवसापंे�ा कमी 
असेल तर कमीतकमी ७ �दवस घरी रहा. आपला ताप, ताप 
कमी करणारी औषध ेन वापरता ३ िदवसात गेला पािहजे.�

३१ माचर् २०२० रोजी सुधा�रत

*�उदाहरणाथर्, जर आप�ाला ताप आ�ण खोकला ४ िदवस असेल तर आप�ाला आणखी ३ िदवस ताप न राहता घरी रहावे लागेल, अथार्त एकूण ७ िदवस. िकंवा, जर 
आप�ाला ताप आ�ण खोकला ५ िदवस असेल तर आप�ाला आणखी ३ िदवस घरी रहावे लागेल, अथार्त एकूण ८ िदवस ताप न राहता. �शकागो सावर्ज�नक आरो� 
�वभागाकडून �पातंर.

तपासणी आव�क आहे क� नाही हे 
ठरव�ासाठी आप�ा डॉ�रानंा कॉल 
करा.

 होय

नाही

नाही




