JCPS COVID ప��కష్ �క్క అవ�ాహ�� సమ్మ� పత్రం- (త�్ల తం��్ర/సంరకష్క�డ� ల��� 18 ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ వయసుస్ గల
���య్ర�్థల�)
COVID-19 ఇ��్ఫకష్న్ ��సం ���య్ర�్థల� మ��య� �ిబ్బం�� సభ�య్�న్ ప����ంచ����� ప్ర�గ�ాలల� మ��య� ఇతర �� ్ర ��ౖడర్ల �� జ�ఫరస్న్ ��ంట�
ప�్ల క్ సూ్కల్స్ (JCPS) ��గ�ా్వమం �ెందు��ం��.
్ల ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ వయసుస్ గల JCPS ���య్��్థ అ��ే)/� �డ్డ COVID-19 ��ౖరస్ ప��కష్�
�ర� సమ్మ���త్ , �ర� (�ర� 18 ఏళ�
ఉ�తం�ా అందుక�ంట�డ�. ప����ంచ����� నమ��� ��కరణల� �ా్వబ్ � ఉప����త్ ార�, ఇ�� క�య్-ట�ప్ వల� ఉంట�ం��, ���� మ�క�్క ��సల�
ఉంచు��ర� ల��� ��ట� నుం�� ఉ�్మ ��క���త్ ార�. ఈ ప��కష్�న్ ఉప���ంచ����� �కష్ణ �� ం��న �ిబ్బం�� నమ����న్ ��క���త్ ార�.
•
•
•
•

ఈ ���ంద �ేర్చబ��న సమ్మ�� అం��క��ం�న 18 ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ వయసుస్ గల ���య్��్థ ల��� త�్ల తం��్ర/సంరకష్క����� ప����
ఫ���ల� అంద�ేయబడ���. ఫ���ల� ట�క్్ట� సం�ేశం ��్వ�ా మ��య� /ల��� ఈ���ల్ ��్వ�ా పం�ించబడ���.
ఈ మహమ�్మ�� సమయంల� చట్ట ం ����న �ధం�ా �ాష్ట ం� ల��� �ా్థ�క ఆ��గయ్ ����ాలక� ప���� ఫ���ల� �����ంచబడ���.
�ిబ్బం�� మ��య� �ిల్ల�న్ �ాధయ్���నంత ఆ��గయ్ం�ా మ��య� సుర��తం�ా ఉంచడంల� స�యపడట���� ��మ� �ర� ప��కష్�
ఎంచుక�ంట�ర� ఆ�ం��� క��� ఈ �ారయ్క�మం ���య్ర�్థల� ��సం ప���త్�ా ఐ�్ఛకం.
మ�స్్క� ధ��ంచడం, �ామ��క దూరం �ాట�ంచడం, �ే� ప���భ్రత మ��య� �భ్రం �ేయడం వంట� ప్రసత్ ుతమ�నన్ భద్ర��
�యమ�లక� అదనం�ా ప��కష్ల� అం��ంచబడ�త���న్�.

�� �డ్డ ప���� ఫ����న్ ��ను అందుక�నన్ప�ప్డ� ��ను ఏ� �ేయ��?
�ర� /మ��య� � �డ్డ ��ౖరస్ �� �ా�ట�వ్ ఫ�తం �� ం���ే, �ర� ���్ల�� ��ంత వరక� ల��� �డ్డ � ఎవ����� �సుక� ����్ల ంత వరక� �ర� ల���
� �డ్డ ఇతర ���య్ర�్థల� మ��య� �ిబ్బం���� దూరం�ా ����క గ��ల��� ���్ల ��. ఇ��్ఫకష్న్ సమయం మ�����ంత వరక� ( �ా��రణం�ా, లకష్ణ�ల�
��ర�గ�ప��న తర��ాత మ��య� లకష్ణ�ల� �దట క��ిం�న �ే�� నుం�� క�సం 10 ���ల� వరక�) �ర� /మ��య� � �డ్డ ఇంట�్ల
ఉండవల�ిం���ా ��మ� �ెబ���మ� మ��య� �ర� /మ��య� � �డ్డ ఎంత మ�త్రం ఇతర�లక� సంక��ంప �ేయర�. �ాంట�క్్ట ట�్ర�ింగ్
�ేసత్ ునన్ �ిబ్బం���ే ఈ �ే�ల
� � �క� �ె�య�ేయబడ���. ��� /మ��య� � �డ్డ ప���� ఫ���ల� ����ట�వ్ అ��ే, ఎట�వంట� అంత�ాయం
ల�క�ం�� �ర� /� �డ్డ �ాఠ�ాలక� �జరవ���న్ ��న�ా��ంచవచు్చ. తక�్కవ సంఖయ్ ��సులల� ���న్�ార�్ల ప��కష్ల� తప�ప్ ఫ����న్ ఇ�ాత్�COVID-19 క���న ప్రజల�్ల ���ట
� �వ్ ఫ����న్ ("తప�ప్ ����టవ్
� స్" �ా �ిల�వబడ���) చూ�ి�త్ ా� ల��� COVID-19 ల�� ప్రజల�్ల �ా�ట�వ్
ఫ����న్ ( "తప�ప్ �ా�ట�వ్స్ "�ా �ిల�వబడ���) చూ�ి�త్ ా�.
�ర� /� �డ్డ ���ట
� �వ్ ప���� ఫ����న్ �� ం�� మ��య� COVID-19 లకష్ణ��న్ క��� ఉంట� ల��� �ర� /� �డ్డ COVID-19 ��
బ��రగ్తమయ�య్ర� �క� ఆం�ో ళనల� ఉంట�, �ర� � �క్క / � �డ్డ �క్క ఆ��గయ్ సంరకష్ణ� ��ట��ం�ే �ా����, ఆ��గయ్ ����ా���
ల��� �ాష్ట � COVID-19 �ట్ ల�ౖన్ �� (800) 722-5725 వదద్ �ాల్ �ేయ��.
�ె��ిన లకష్ణ�ల�
� లకష్ణ�ల ���ణ� �����ంచబ��్డ�- అన�ా లకష్ణ�ల� స్వలప్ం�ా ఉండటం నుం�� �వ్ర��న అ����గయ్ం
COVID-19 క���న ప్రజలక� �సత్ త
� ��న
వరక� ఉంట��. ��ౖరస్ �� గ����న 2-14 ���ల తర��ాత లకష్ణ�ల� క��ించవచు్చ. ఈ లకష్ణ�ల� క���న ప్రజలక� COVID-19 ఉండవచు్చ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

జ్వరం (100.4F కంట� ఎక�్కవ) ల��� ఒణ�క�
��తత్ , �యంత్రణ ల�� దగ�గ్
��తత్ �ా �ా్వస అందక�� వడం ల��� �ా్వస �సు��వడంల� సమసయ్
అలసట
కండ�ాల� ల��� ఒంట� ��ప�ప్ల� (కండ�ాల� బ�ణకడం వలన �ాదు)
తల���ప్ి
��తత్ �ా ర�� ల��� �ాసన ��ల�ప్వడం
��ంత�ల� ప�ండ�
మ�క�్క ��బ్బడ ల��� మ�క�్క �ారడం
��ారం ల��� �ాంత�ల�
అ��ారం
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ఈ జ����ల� అవ�ాశమ�నన్ అ�న్ లకష్ణ�ల� క��� ల�దు.

బ�ధయ్త ల�ద� ��ల్ల��ంప�

ప��కష్క� అం��క��ం�న ఫ�తం�ా క��� ఏ�ై�� ప్రమ�దం ల��� �ాయ�లక� ప���� అ��్మ���్టట
� ర్ ల��� JCPS బ�ధయ్తవ��ంచర� దయ�ే�ి అర్థం
�ేసు��ం��.
త�్ల తం��్ర, సంరకష్క�డ�, ల��� వ�జన ���య్��్థ�ే ప���త్ �ేయబ���.
త�్ల తం��్ర /సంరకష్క�� సమ���రం
త�్ల తం��్ర/సంరకష్క�� �క్క మ���్రం�న ��ర�:
త�్ల తం��్ర /సంరకష్క�� ��ల్ /�బ�ౖల్ #

గమ�క: ఫ���ల� ఈ ��ల్ నంబర్ �� ట�క్్ట� �ేయబడ���
త�్ల తం��్ర /సంరకష్క�� ఈ���ల్ అడ్రస్:
�క� ఫ���ల� ఏ �ధం�ా �ె�య�ేయ�ల� �ర� ��ర�క�ంట���న్�� దయ�ే�ి త�� �ేయం��: ��ల్ ��్వ�ా ___ ఈ���ల్
��్వ�ా ___ ��ం��ట� ��్వ�ా ___
�డ్డ /���య్��్థ సమ���రం
�డ్డ /���య్��్థ �క్క మ���్రంచబ��న ��ర�:
��� �ర���మ�:
పట్ట ణం
�ాష్ట ం� /�ప్ ��డ్
ప�ట�్టన �ే��:
జ��/�ేశం (ఒకట� వలయం �ేయం��)

�ంగం

���ాప్�క్ /ల�ట���
అ����కన్ ఇం��యన్ ల��� అల��ా్క �ా్థ�క�ల�
ఆ�ియ��ా�ి
నల్ల �ార� ల��� ఆ�ి్రకన్ అ����కన్
�ా్థ�క హ��య
ౖ న్ ల��� ఇతర ప�ి�ిక్ ఐల�య్ండర్
�ెల్ల�ార�
��ండ� ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ జ�త�ల�
మగ

ఆడ

ఇతర�ల�

�ాఠ�ాల ��ర�:
సమ్మ�
ఈ ���ంద సంతకం �ేయడం ��్వ�ా, ��ను ఈ �ధం�ా ధృ�క��సత్ ు��న్ను:
• COVID-19 ��సం మ�క�్క ల��� ��ట� �ా్వబ్ ��్వ�ా �� �డ్డ క� ల��� ��క� (���య్��్థ వయసుస్ 18 ల��� అంతకంట�
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ఎక�్కవ�ా ఉంట�) ��క��ంచ����� మ��య� ప����ంచ����� JCPS మ��య� JCPS ��గ�ా్వమం �ెం��న ఏ�ె�
ౖ � ప����
సంస్థ �� అ���ారం ఇ��్చను.
• �ా�ట�వ్ ప���� ఫ�తం �� �డ్డ ల��� ��ను (���య్��్థ వయసుస్ 18 ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ�ా ఉంట�) , ఇతర�లక�
సంక��ంచక�ం�� సూ�ం�న �దం�ా తపప్�స���ా �ీ్వయ-ఏ�ాం���న్ సూ�సుత్ంద� ��ను అం��క��ం��ను.
• ప��కష్ �ే�� సంస్థ మ��య� JCPS ల� �� �క్క /�� �డ్డ �క్క ����కల్ �� ్ర ��ౖడర్ �ా వయ్వహ��ంచడం ల�ద� ��ను
అర్థం �ేసుక���న్ను, ఈ ప��కష్ �� �క్క /�� �డ్డ �క్క ����కల్ �� ్ర ��డ
ౖ ర్ అం��ం�ే ���తస్ను భ��త్ �ేయద� ��ను
అర్థం �ేసుక���న్ను. మ��య� �� �క్క ల��� �� �డ్డ ప���� ఫ���లక� సంబం��ం� స���న చరయ్ �సు��వ�����
��ను ప���త్ మ��య� సంప�ర్ణ బ�ధయ్త� �సుక�ంట�ను.
• ��క� ఏ��ౖ�� సం�ే�ల� ల��� ఆం�ో ళనల� ఉనన్ట్ల ��ే ల��� �� �క్క /�ా�� ప���్థ �
ి అ��్వన����ే ��ను �� �క్క
/�� �డ్డ �క్క ����కల్ �� ్ర ��డ
ౖ ర్ నుం�� ��ద
ౖ య్ సల�, సంరకష్ణ మ��య� ���తస్ ��ర�క�ంట�న� ��ను
అం��క��ం��ను.
• ఏ�ె�
ౖ � ��ద
ౖ య్ ప��కష్�� ఉనన్ట�
్ల �ా��, తప�ప్ �ా�ట�వ్ ల��� తప�ప్ ����టవ్
� COVID-19 ప���� ఫ���లక� సం��వయ్త
ఉండవచ్చ� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను.
• ���� /�� �డ్డ ప���� ఫ����న్ �ాష్ట ం� మ��య� �ా్థ�క ఆ��గయ్ ����ాల�, JCPS మ��య� ఏ�ె�
ౖ � ఇతర ప్రభ�త్వ
సంస్థ ల�� చట్ట ం ����న �ధం�ా �ె�య�ేయవచ్చ� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను. ���� /�� �డ్డ ప���� ఫ����న్ ఈ
�ధం�ా �ె�య�ేయ����� ��ను సమ్మ� ఇసుత్��న్ను.
• ��ను 18 ఏళ�
్ల ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ వయసుస్ గల ���య్��్థ� అ��ే, JCPS �� ప���� ఫ����న్ �� త�్ల తండ�్రలక�
�ె�య�ేసత్ ుంద� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను మ��య� �� �ాఠ�ాలల� �� ���య్ ���ార్్డ � జ����ల� ఉనన్ ��
త�్ల తండ�్రలక� �� ప���� ఫ���ల� �డ�దల �ేయ����� ��ను JCPS �� అ���ారం ఇసుత్��న్ను.
ఈ ���ంద సంతకం �ే�న
ి ��క�, ప���� లకష్య్ం, ప్ర��యల�, అవ�ాశమ�నన్ ప్ర�జ��ల� మ��య� ప్రమ���ల�
�ె�య�ేయబ��్డ� మ��య� ఈ అవ�ాహ�� సమ్మ� పత్రం �క్క �ా�ీ� ��ను అందుక���న్ను. ��ను సంతకం �ేయ�����
మ�ందు ప్రశన్ల� అడగట���� ��క� అవ�ాశం ఇవ్వబ��ం�� మ��య� ఏ సమయంల���ౖ�� ��ను అదనప� ప్రశన్ల� అడగవచ్చ�
��క� �ె�ాప్ర�. �ాఠ�ాలక� ��తప�ర్వక���న ��టస
� ు పం�ించడం ��్వ�ా తదుప�� ప��కష్ ��సం ��ను �� సమ్మ�� రదుద్
�ేసు��వచ్చ� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను. COVID-19 ప��కష్ ��సం ��ను స్వచ్ఛందం�ా అం��క��ం��ను.
సంతకం �ేయ����� మ�ందు �క� ఏ��ౖ�� సం�ే�ల� *ఉనన్ట్ల ��ే, దయ�ే�ి ఆ��గయ్ ��వలక� 485-3387 వదద్ �ాల్
�ేయం��.
త�్ల తం��్ర/సంరకష్క�ల� ల��� 18 ఏళ్ల క� ��బ
ౖ ��న ���య్��్థ �క్క
సంతకం:
���య్��్థ�� సంబంధం:
�ే��:
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