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 Annexure B-CVD_03.20 

 

COVID-19 (Coronavirus) Exposure Questionnaire for Health Care Professionals 

ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల కోసం COVID-19 (కరోనావ ైరస్) ఎక్స్పో జర్ పరశ్నావళి 

 

 (To be filled by Life Assured only) 

(ల ైఫ్ అస్యూర్్డ ద్వారా మాత్రమ ేనింపబడవలి) 

 Name of the Life insured: _____________________________________________ Proposal/Policy No: ___________________________ 

   జీవిత్ భీమా చేయబడిన వ్ూక్తి పేరు:                                                                                     పరపో జల్/పాలస ీనిం: 

 

Please provide the following information with as much details as possible: 

దయచేసి క ంది సమాచారననిా వీల ైనంత ఎకకువ వివరనలతో అందించండి:                     

                                      Yes        No 

                                                                                                                                                                                                                             అవును     కనదు 
1. Occupation                                 : ________________________ 

వ్ృతి్త  

2. Medical Speciality (if applicable):_________________________ 

వ ైద్ూ సపెషాలిటీ (వ్రతిసేి ) 
3. Exact nature of duties (including procedural or non-procedural duties):__________________ 

       విధుల యొక్క ఖచ్చిత్మ ైన స్ాభావ్ిం (విధవనపరమ ైన లేద్వ విధవనేత్ర విధులతో స్హా) 

4. Name and address of health care facility or facilities in which you work:_________________ 

      మీరు పనచేసే ఆరోగ్ూ స్ింరక్షణ సౌక్రూిం లేద్వ సౌక్రాూల పేరు మరతయు చ్చరునవమ 

5. Name of the health authority under which you are registered:_________________________ 

     మీరు రతజిస్ట ర్డ చేసుకున్న ఆరోగ్ూ అధిక్ారి పేరు 

6. Does your health care facility have sufficient personal protective equipment (PPE)to provide to its work force           

      మీ ఆరోగ్ూ స్ింరక్షణ సౌక్రూిం ద్వనవ్ద్ద  పనచేసే వారతక్త అింద్ిించడవనక్త త్గతనని వ్ూక్తిగ్త్ రక్షణ పరతక్రాలను (PPE) క్లిగత ఉింద్వ? 

7. Have you been or do your work duties involve close contact with anyone who has been quarantined or who has been diagnosed 

with novel coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19)?  If yes, please provide details including nature of work for patients with novel  

coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19).                

క్రోనవవ ైరస్ (SARS-CoV-2/COVID-19) తో క్ాార ింట ైన్ చేయబడిన లేద్వ రోగ్నరాా రణ చేయబడిన వార వ్రతతోన ైనవ మీరు స్నిహిత్ స్ింబింధవని  

క్లిగత ఉనవిరా లేద్వ మీ పన విధులలో ఆ పరమేయిం ఉింట ింద్వ?  అవ్ును అయితే, ద్యచేసి నవవ ల్ క్రోనవవ ైరస్ (SARS-CoV-2/COVID-19) ఉని  

      రోగ్ుల క్ోస్ిం పన స్ాభావ్ింతో స్హా వివ్రాలను అింద్ిించిండి 
8. Have you ever been on voluntary leave, or placed on compulsory leave of absence/sick leave, due to a possible exposure 

 to novel coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19)? If yes, please provide relevant dates and details          

(Health care Workers shall mean all registered health care professionals (doctors, nurses, allied health professionals  

 including physiotherapists, pharmacists, phlebotomists etc.) involved in direct patient care) 

నవవ ల్ క్రోనవవ ైరస్ (SARS-CoV-2/COVID-19)క్ు గ్ురతక్ావ్డిం క్ారణింగా మీరు ఎపుెడ ైనవ స్ాచఛింద్ సపలవ్ులో ఉనవిరా, లేద్వ త్పెనస్రత  
శెలవ్ు / అనవరోగ్ూ శెలవ్ు పపై ఉించబడవ్ రా అవ్ును అయితే, ద్యచేసి స్ింబింధిత్ తేద్ీలు మరతయు వివ్రాలను అింద్ిించిండి 
(ఆరోగ్ూ స్ింరక్షణ క్ారతిక్ులు అింటే పరత్ూక్ష రోగత స్ింరక్షణలో పరమేయింగ్ల అింద్రు రతజిస్ట ర్్డ ఆరోగ్ూ స్ింరక్షణ నపుణులు (డవక్టరుు , నరుులు, ఫిజియోథ రపిస్ుట లు,  
ఫారిసిస్ట లు, ఫ్పు బొ టోమిస్ుట లు మొద్ల ైనవారతతో స్హా అనుబింధ ఆరోగ్ూ నపుణులు) అన అరాిం) 

9. Have you ever tested positive for, or are you awaiting the rest results of novel coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19)?  

If yes, please provide relevant dates and details, including the results of any test(s) where known.          

మీరు ఎపుెడ ైనవ నవవ ల్ క్రోనవవ ైరస్ (SARS-CoV-2/COVID-19) క్ోస్ిం పరీక్షలో పాజిటివ్ గా గ్ురతిించబడవ్ రా లేద్వ పరీక్ష ఫలితవల క్ోస్ిం ఎద్ురు చయస్ుి నవిరా?  

అవ్ును అయితే, ద్యచేసి త లసిన చోట ఏద్ ైనవ పరీక్ష (ల) ఫలితవలతో స్హా స్ింబింధిత్ తేద్ీలు మరతయు వివ్రాలను అింద్ిించిండి. 
10. Have you experienced any of the following symptoms within the last 14 days?        

Any fever, cough, shortness of breath, malaise (flu-like tiredness, rhinorrhoea (mucous discharge from the nose), sore throat, 

 gastro-intestinal symptoms such as nausea, vomiting and/or diarrhoea            

(If yes, to any of these, please indicate which and provide full information. 

గ్త్ 14 రోజులోు  మీరు ఈ క్తరింద్ి లక్షణవలలో వేటిన ైనవ అనుభవిించవరా?        

    ఏద్ ైనవ జారిం, ద్గ్ుు , ఊపిరత అింద్క్పో వ్డిం, అనవరోగ్ూిం (ఫ్లు -లాింటి అలస్ట, ర ైనోరతయా (ముక్ుక నుిండి శలుష్ి ఉత్ురు), గ ింత్ు నొపిె, 

      విక్ారిం, వాింత్ులు మరతయు / లేద్వ విరేచనవలు వ్ింటి జీరాా శయాింత్ర లక్షణవలు 
     (వీటిలో ద్ేనక్ ైనవ, అవ్ును అయితే, ద్యచేసి అద్ి ఏద్ో  స్యచ్చించిండి మరతయు పలరతి స్మాచవరిం ఇవ్ాిండి 
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11. Are you currently in good health and actively at work?               

మీరు పరస్ుి త్ిం మించ్చ ఆరోగ్ూింగా మరతయు పనలో చురుక్ుగా ఉనవిరా? 

Please provide the details below if any of above question is answered as “Yes” 

ప ై పరశ్ా దేనిక ైనా “అవును” అని సమాధానం ఇవవబడితే దయచేసి క ంద వివరనలను అందించండి 

 

 

 

 
 

12 
Travel Declaration 

పరయాణ పరకటన 

12.a 

Please provide your travel patterns over the last 5 months (please provide copy of all pages of passport of life assured showing 
entry and exit of below travel dates): 

ద్యచేసి గ్త్ 5 న లలోు  మీ పరయాణ త్రహాలను అింది్ించిండి (ద్యచేసి ది్గ్ువ్ పరయాణ తేదీ్ల పరవేశిం మరతయు నష్్రమణను చయపిస్యి  ల ైఫ్ అస్యూర్్డ 

యొక్క పాస్పో ర్డట యొక్క అని పేజీల క్ాపీన అింది్ించిండి): 

COUNTRY 

దేశ్ం 

CITY 

నగ్రం 

DATE ARRIVED 

వచ్చిన తేదీ 

DATE DEPARTED 

బయలకదేరిన తేదీ 

        

        

        

12.b 

Please detail your intended future travel plans for the next 6 months: 

ద్యచేసి రాబో యేి 6 న లల క్ోస్ిం మీరు ఉదే్ద శించ్చన భవిష్ూత్ పరయాణ పరణవళిక్లను వివ్రతించిండి: 

COUNTRY 

దేశ్ం 

CITY 

నగ్రం 

Proposed date of Travel 

పరతిపనదిత పరయాణ తేదీ 

Planned duration of stay 

పరణాళిక చేయబడిన బస చేసే అవధి 

        

        

        

12.c 

If you have been screened at the airport, please provide copy of report 

మీరు విమానవశరయింలో పరీక్ిించబడితే, ద్యచేసి రతపో ర్డట యొక్క క్ాపీన అింది్ించిండి 

 

I confirm that the answers I have given are true to the best of my knowledge and that I have not withheld any material information that  

may influence the assessment or acceptance of this application. 

I agree that this form will constitute part of my application for insurance(s) and that failure to disclose any material fact known to me may  

invalidate my insurance(s) contract. 

నేను ఇచ్చిన స్మాధవనవలు నవ ఉతి్మ పరతజఞా నిం మేరక్ు నజమ ైనవి అన మరతయు ఈ అపిు క్ేష్న్ యొక్క అించనవ లేద్వ అింగకీ్ారాని పరభావిత్ిం చేయగ్ల ఏద్ ైనవ  
భౌత్తక్ స్మాచవరాని నేను నలిపివేయలేద్ు అన నేను ధృవీక్రతస్ుి నవిను. 

ఈ ఫారిం ఇనయుర న్ు (ల) క్ోస్ిం నవ అపిు క్ేష్నోు  భాగ్మవ్ుత్ుింద్న మరతయు నవక్ు త లిసిన ఏద్ ైనవ భౌత్తక్ వాసి్వాని వ లు డిించడింలో వ ైఫలూిం అనేది్ నవ ఇనయుర న్ు  

(ల) ఒపెింద్వని చ లు నది్గా చేయగ్లద్ు అన నేను అింగీక్రతస్ుి నవిను. 

 

Date: ___________________ 

తేద్ ీ           

Place: _______________________      Signature of Life Assured 

పరద్ేశిం                                                                                                                                      ల ైఫ్ అస్యూర్్డ యొక్క స్ింత్క్ిం 


