
COVID-19 (కరోనవైరస్) లేకపోవడం: 
తలి్లదండ్రులు / సంరక్షకులకొరకుశీడ్రర
మారగదరశ నం

1

అయినప్పు ుఏమి

చేయాల్ల...
తీసుకోవలసినచరయ చదువు & పిలిల

సంరక్షణకువెళ్ళ వచ్చు

…నా
పిలవిాడికి

COVID- 19 
(కరోనవైరస్) 
లక్షణాలు* 
ఉనాా యి

• పిల్లవాడుచదువు / పిల్లల్సంరక్షణ

ప్రదేశాల్కుహాజరుకాకూడదు

• పిల్లవాడికి రరీక్షచేయంచాలి

• రరీక్ష ఫలితాల్కోసం

ఎదురుచూస్తున్న ప్పు డు ఇంట్లల ప్రతి

ఒక్క రూసెల్్ఫ -ఐసోలేషన్లో

ఉండాలి

• రరీక్ష ఫలితాల్గురంచిచదువు / 
పిల్లల్ సంరక్షణ ప్రదేశాల్కు

తక్షణమేసమాచారం ఇవాా లి

…పిలివాడిపరీక్ష ఫల్లతం
నెగిటివ్గావచ్చు నప్పు ు

వారుచదువులేదాపిల్లల్

సంరక్షణకుతిరగివెళ్లడానికి

48 గంటల్వరకు జా రం

లేకుండామరయు, ఆరోగయ ంగా

ఉండాలి

…నాచ్చనాా రికి

COVID-19
(కరోనవైరస్) 
పరీక్షలో

పాజిటివ్

వచ్చు ంది

• పిల్లవాడుచదువు / పిల్లల్సంరక్షణ

ప్రదేశాల్కుహాజరుకాకూడదు

• ల్క్షణాలు* మొదలైన్రు టినండి

(లేదాల్క్షణాలులేక్పోతేరరీక్ష

చేసిన్రోజునండి) క్నీసం 10
రోజులుపిల్లవాడుసెల్్ఫ -ఐసోలేషన్

లోఉండాలి

• రరీక్ష ఫలితాల్గురంచిచదువు / 
పిల్లల్ సంరక్షణ ప్రదేశాల్కు

తక్షణమేసమాచారం ఇవాా లి

• ఆ 10 రోజుల్లోఎవరకైనానెగిటివ్

వచిి న్రు టికీ ఇంలల ప్రతిఒక్క రకి

ల్క్షణాలు* మొదలైన్రు టినండి

(లేదాల్క్షణాలులేక్పోతేరరీక్ష

చేయంచిన్రోజునండి)10 రోజులు

సెల్్ఫ -ఐసోలేషన్లల ఉండాలి

…10 రోజులతరువాత, 
పిలివాడిఆరోగ్య ం

మెరుగుపడినతరా్వ త, 
మరియు 48 గ్ంటలుజ్ా రం

లేకుండాఉనా ప్పు ు

వారకి దగుు ఉన్న రు టికీలేదా

వాసన్ / రుచికోలోు యన్రు టికీ

చదువులేదాపిల్లల్

సంరక్షణకు 10 రోజుల్

తరువాతతిరగివెళ్ళ వచి్చ . 
ఇనె్ క్షన్తగి ున్రు టికీఈ

ల్క్షణాలుకొనిన వారాల్వరకు

కొన్సాగవచ్చి .

…మాఇంటి్ల

ఒకరికి

COVID-19 
(కరోనవైరస్) 
లక్షణాలు* 
ఉనాా యి

• పిల్లవాడువిదయ / పిల్లల్ సంరక్షణ

ప్రదేశాల్కుహాజరుకాకూడదు

• ల్క్షణాలుఉన్న ఇంటిలోనిసభ్యయ డు

రరీక్షచేయంచ్చకోవాలి

• రరీక్ష ఫలితాల్కోసం

ఎదురుచూస్తున్న ప్పు డు ఇంట్లల ప్రతి

ఒక్క రూసెల్్ఫ -ఐసోలేషన్లో

ఉండాలి

• రరీక్ష ఫలితాల్గురంచితక్షణమే

చదువు / పిల్లల్ సంరక్షణకు

తెలియజేయండి

…ఇంటి్ల సభ్యయ డికిపరీక్షలో

నెగ్టివ్వచ్చు నప్పు ు, 
మరియుపిలివాడికి COVID-

19లక్షణాలు* లేనప్పు ు

…మాఇంటి్ల

ఒకరికి

COVID-19
(కరోనవైరస్) 
లక్షణాలు

ఉనాా యి

• పిల్లవాడుఆ ప్రదేశాల్కువెళ్లకూడదు

• ఆ 10 రోజుల్లోఎవరకైనానెగిటివ్

వచిి న్రు టికీ ఇంలల ప్రతిఒక్క రకి

ల్క్షణాలు* మొదలైన్రు టినండి

(లేదాల్క్షణాలులేక్పోతేరరీక్ష

చేయంచిన్రోజునండి)10 రోజులు

సెల్్ఫ -ఐసోలేషన్లల ఉండాలి

…పిలివాడి 10 రోజులసెల్్ఫ -
ఐసోలేషన్పూరతయినప్పు ు, 
ఆ 10రోజులలోపరీక్షలో
నెగ్టివ్గాతేల్లనపు టికీ



అయినప్పు ుఏమి

చేయాల్ల...
తీసుకోవలసినచరయ చదువు & పిలిల

సంరక్షణకువెళ్ళ వచ్చు

…COVID-19
(కరోనవైరస్) 
ఉనా వయ కి తతో

'సన్నా హిత
సంబంధం’ 
గామా

పిలవిాడిన్న

NHSటెస్్
మరియుడ్రేస్

గురితంచ్చంది

• పిల్లవాడువిదయ / పిల్లల్ సంరక్షణ

ప్రదేశాల్కుహాజరుకాకూడదు

• ( NHS టెస్ట్మరయుప్ేస్టసల్హా

ప్రకారము) పిల్లవాడు 10 రోజులు

సెల్్ఫ -ఐసోలేషన్లల ఉండాలి– ఆ
10 రోజుల్లోవారకి రరీక్షలోనెగటివ్

వచిి న్రు టికీ

• వారుకూడా 'సనిన హిత సంబంధం' 
అయతేతరు మిగిలిన్ఇంటి

సభ్యయ లుసెల్్ఫ -ఐసోలేషన్లల

ఉండవల్సిన్అవసరంలేదు

…పిలివాడి 10రోజులసెల్ఫ్ -
ఐసోలేషన్పూరతయినప్పు ు, 
ఆ 10రోజులలోపరీక్షలో
నెగ్టివ్వచ్చు నపు టికీ

…మేము / 
నాపిలవిాు

డ్రపయాణం

చేశాము

మరియు

కా్వ రంటైన్

గ్ువులో

భాగ్ంగాసెల్ఫ్ -
ఐసోలేషని్ల

ఉండవలసి

వచ్చు ంది

• టర్మ్ సమయంలోఎటువంటి

అన్ధికారక్సెల్వునతీస్తకోక్ండి

• ప్రయాణంకొరకుబుక్

చేస్తకుంటున్న ప్పు డు కాా రంటైన్

అవసరాలుమరయుఎఫట్సిట్ఓ

సల్హానరరగణంచండి

• హాజరువిధాన్ం ప్రకారముచదువు / 
పిల్లల్ సంరక్షణ ప్రదేశాల్కు

సమాచారముఇవా ండి

క్వా రంటైన్అవసరమైన డ్రపదేశం

నండితిరిగివచ్చు నప్పు ు

• పిల్లవాడువిదయ / పిల్లల్ సంరక్షణ

ప్రదేశాల్కుహాజరుకాకూడదు

• ఆ 10 రోజుల్లోరరీక్షఫలితం

నెగటివాు వచిి న్రు టికీ-ఇంట్లల ని

వారుఅందరూ 10 రోజులుసెల్్ఫ -
ఐసోలేషన్లల ఉండాలి

…పిలివాడికి 10 రోజుల
క్వా రంటైన్ గ్ువు

ముగిసినప్పు ు, 
ఆ 10 రోజులలోపరీక్షఫల్లతం
నెగ్టివ్

గావచ్చు నపు టికీ

…నాపిలవిాు
షీల్లడంగ్న

తిరిగి

డ్రపారంభంచా

లన్నఒకవైదయ /
అధిక్వరినండి

సలహాన

పందాము

• పిల్లవాడువిదయ / పిల్లల్ సంరక్షణ

ప్రదేశాల్కుహాజరుకాకూడదు

• హాజరుఅధికార / పాస్ోరల్ఫ

బ ందంచే సల్హాఇవా బడిన్టుల

పాఠశాల్నసంప్రదంచండి

• నిబంధన్లుతొల్గించబడాాయని

మీకుసమాచారం ఇచిే వరకూ

పిల్లవాడుషీల్ఫాలోఉండాలిఆ

తరువాతషీలింాగ్ కి తిరగి విరామం

ఇవాా లి

…న్నబంధనలు
తొలగించబడాడ యన్న, చదువు
లేదాపిలిలసంరక్షణ

డ్రపదేశాలు / ఇతరఏజెన్సీ లు
మీకుసమాచారం

ఇచ్చు నప్పు ుమీపిలివాు

తిరిగిఆ డ్రపదేశాలకు

వెళ్విచ్చు

COVID -19 
(కరోనవైరస్) 
పరీక్షనఎవరు

చేయించ్చకోవా

లోనాకు

ఖచ్చు తంగా

తెల్లయదు

• ల్క్షణాలు* ఉన్న వయ కుులుమాప్తమే

రరీక్షచేయంచ్చకోవాలి

• పాజిటివ్వచిి న్ వయ కి ుకి 'సనిన హిత

సంబంధం' ఉన్న వయ కి ు

అయన్రు టికీ, ల్క్షణాలులేని

వయ కుుల్కురరీక్షలుచేయంచ్చకోమని

సల్హాఇవా బడదు

…మీపరిసిితులతో, 
పైలక్షణాలుఏవైనా

సరిపోల్లతే

అధికజ్ా రము, కొతతగాన్నరంతరంగాదగుగ, వాసనలేదారుచ్చకోలోు వడంలేదాఆశకుతలలోమారుు వంటి
వాటిలోకన్ససంఒకలక్షణంఉండవచ్చు . 

మీఇంటి్ల ఎవరికైనాలక్షణాలుఉంే, ఉచ్చత COVID-19 పరీక్షన nhs.uk/coronavirusబుక్చేసుకోండిలేదా

119కుక్వల్ఫచేయండి

మరింతసమాచారం, మదదతుకోసంసందరిశ ంచండి....

వ
ర
షన్

1
.2

. తా
జా

జా
తీ
య

స
ల్
హా
తో

డా
కు
యమ

ం
ట్

1
7

/0
9

/2
0

20
నా
డు

అ
ప్డ
ట్

చే
య

బ
డి
ం
ద


