�� ��డ్ -19 ఉం�?
�� మద�� అవసర�?
• �� ��డ్-19� �ర�� �?
• �� ల��� ఉ�� �?
• �� �క� �ర �దర� �ల� ఆన్�న్� �క్ �యం�

�� ��డ్-19
ప�� అవసర�?

ప��
��ం��ం�!

� ప��
ఫ���
���వ్�
ఉం�?

�ర�తం� ఉం�ల� ���ం��ం�! �స్� ధ�ంచం�, ���క �రం
��చం� మ�� ��� క��� ం� �� �� ండ్ ���జర్ �డం�

• ప�� �ం�దం �� ఆ�ప��� ప��
��ం��ం�
• �� � ప�� ఫ��� వ�� అంతవర�, ��
తప� క ఒంట�� �� గృహ �ర� ంధం�
ఉం��
• ఇం� వద� ఉండ��� �� ఏ�� మద�
�
అవసర��, ���క �వల మద���
క�� �� �ర్ �� స�యం �రవ��
• ప�� �ం�దం �ప�� ఫ���� �� �ల్ ��
�క్� � �� � ��య���ం�

• �� CDC �� �ల్ �� అ����:
o �� ఎక� డ ��ం�?
o �� ల��� ఉ�� �?
o �� ఎవ�వ�� స�� �తం� ఉ�� �?
• �� �� స�� �తం� ఉన� ��� �ల్ ��
ల��ల� క�� ఉ�� � �� ����ం��
మ�� ఒంట�� �� గృహ �ర� ంధం�
ఉండడం అవసరం అ� ����.
• �� తప� క ఒంట�� ఉం��, �� CDC
ఎంత�లం అ� ఉం�� �� ��య���ం�
• ���క �వల మద�� �సం
క�� �� �ర్� సం�ప�ంచ��� ��
�� స�యం ����

���క �వల
మద���
క�� �� �ర్

�� ఒంట�� ��
గృహ �ర� ంధం�
ఉండ��� �
క�� �� �డర్,
��� �, ఆ�గ�
సంర�ణ
అం�ం���,
���క �ర� కర �,
�ఠ�ల న�� , ���
�� CDC� మద�
�
�సం అడగవ�� .

ఇ��ల్ @DHHS.covidsocialsupport@maine.gov �� ఆన్�న్ �రం �� � �ఫర్ �యం�

��డ్-19 క�� �� �ర్
మద�� �వ�
క�� �� �ర్ స�యక మ��� ఒంట�� �� గృహ �ర� ంధం�
ఉం���� స�యం అవసర�న ఎవ��� అం���� ఉన�
�వ�. �వల� ���క క�� �� సంస�
�
అం���� మ��
��� ఇ� ఉ�� �:

క�� �� �ర్
���క
మద�� అం�
ఏ��?

�� ఎ�� �
మద��
�ందగల�?

�� ఈ

�వల� ఎ�
�ందగల�?

•

ఆ�రం (��� / వం�న �జనం / ఆ�ర పం��)
�ంస� ృ�క స�యం మ�� �� �వ�
ఆ�గ� ��రణ మ�� �ద� �చన�
ప�� �ం్ర��, �ద� సంర�ణ �ం్ర�� మ�� �లర్
� ల�
ర��
సరఫ� మ�� మం�ల� ����వడం
�న�క ఆ�గ� �వ�
ఒంట�� �� గృహ �ర� ంధం� ఉన� సమయం�
�ర�త�న గృ��/ఆ్రశయం
మ��� స�య �వల� సంబంధం

•
•
•
•

�� ��డ్-19 ల��� ఉ�� � ��
�� � ప�� ఫ��ల �సం ఎ�� ����� � ��
�� ��డ్-19 ప��� ���వ్ అ� ��ం� ��
�� ��డ్-19 ఉన� ఎవ�� ఒక�� స�� �తం� ఉ�� �

•
•
•
•
•
•
•

• � క�� �� �డర్, ��� �, ఆ�గ� సంర�ణ
అం�ం���, ���క �ర� కర �, �ఠ�ల న�� �ద� ��
CDC ల� �� మద�
�
�సం ��ంచవ��
• � సమ� ��, �� DHHS.covidsocialsupports@maine.gov �
ఇ��ల్ పంపడం �� � �� ఈ ఆన్�న్ �రమ్� �� �
�యడం �� � స�యం �యవ�� .

ఇ��ల్ @DHHS.covidsocialsupport@maine.gov �� ఆన్�న్ �రం �� � �ఫర్ �యం�

