Annexure B-CVD_03.20

COVID-19 (Coronavirus) Exposure Questionnaire for Health Care Professionals
આરોગ્ય સંભાળ વ્યવસાયયકો માટે COVID-19 (કોરોનાવાયરસ) સંસર્ગ પ્રશ્નાવલિ
(To be filled by Life Assured only)
(માત્ર જીવન વીમા વાળા ભરાવ ું જોઇએ)
Name of the Life insured: _________________________________________Proposal/Policy No: ___________________________
જીવન વીમો હોય તેમન ું નામ:
પ્રપોઝલ/પોલિસી નુંબર:
Please provide the following information with as much details as possible:
કૃપયા નીચેની માહિતી શક્ય એટિી યવર્તો સાથે પ ૂરી પાડો:

1. Occupation

Yes

No

િા

ના

: ________________________

રોજગાર
2. Medical Speciality (if applicable) :_________________________
તલબબી નનપ ૂણતા (જો િાગ હોય તો):
3. Exact nature of duties (including procedural or non-procedural duties):__________________
કતતવ્યની સચોટ પ્રકૃનત (પ્રક્રિયાગત અથવા લબન-પ્રક્રિયાત્મક ફરજો સક્રહત):
4. Name and address of health care facility or facilities in which you work:_________________
આરોગ્ય સુંભાળ સનવધા અથવા સનવધાઓ જેમાું તમે કામ કરો છો તેન ું નામ અને સરનામ:ું
5. Name of the health authority under which you are registered:_________________________
આરોગ્ય અનધકારીન ું નામ કે જેના હેઠળ તમે નોંધાયેિા છો:
6. Does your health care facility have sufficient personal protective equipment (PPE)to provide to its work force





















શ ું તમારી આરોગ્ય સુંભાળ સનવધામાું તેના કાયતબળને પ ૂરું પાડવા માટે પ ૂરતા વ્યક્તતગત રક્ષણાત્મક ઉપકરણો (PPE) છે ?
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).
તમે અથવા તમારા કામમાું કોઇપણ કોરોન્ટાઇડ હોય અથવા જેમન ું કોરોનાવાયરસ (SARS-CoV-2/COVID-19) સાથે નનદાન થય ું હોય તેમની
સાથે ગાઢ સુંપકત સુંકળાયેિ છે ? જો હા, કૃપા કરીને નવિકથા કોરોનાવાયરસ (SARS-CoV-2/COVID-19)વાળા દદીઓ માટે કામ કરવાની
પ્રકૃનત સક્રહતની નવગતો પ્રદાન કરો.
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
નોવેિ કોરોનાવાયરસ (SARS-CoV-2/COVID-19)ના સુંભનવત સુંસગતને િીધે તમે ક્યારે ય સ્વૈચ્છછક રજા પર ગયા છો, અથવા ગેરહાજરી/બીમાર
રજાની ફરજજયાત રજા પર મ ૂક્યા છો? જો હા, કૃપા કરી સુંબનું ધત તારીખો અને નવગતો પ ૂરા પાડો
(1 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)
(1 આરોગ્ય સુંભાળ કામદારોનો અથત બધા રજીસ્ટર આરોગ્ય સુંભાળ વ્યાવસાનયકો હોવા જોઈએ કે જેઓ સીધા દદીની સુંભાળમાું
શામેિ છે (ડોકટરો, નસો, ક્રફઝીયોથેરાનપસ્્સ, ફામાતનસસ્ટ, ફ્િેબોટોનમસ્ટ વગેરે સક્રહતના આરોગ્યિક્ષી વ્યાવસાનયકો)
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.
શ ું તમે ક્યારે ય નોવેિ કોરોનાવાયરસ (SARS-CoV-2/COVID-19) માટે પોલઝટીવ પરીક્ષણ કયું છે અથવા તેના પક્રરણામો માટે રાહ જોઇ રહ્યા છો?
જો હા, કૃપા કરી સુંબનું ધત તારીખ અને માક્રહતી, કોઇપણ જ્ઞાત પરીક્ષણ(ણો)ના પક્રરણામ સક્રહત પ ૂરા પાડો.
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.
તમે છે લિાું 14 ક્રદવસોમાું નીચેનામાુંથી કોઇ િક્ષણો અનભવ્યા છે ?
કોઇ તાવ, ખાુંસી, શરદી, શ્વાસની તકિીફ, મેિાઇઝ (ફલ ૂ જેવા થાક), રાયનોરહોઆ (નાકમાુંથી િાળન ું સ્રાવ), ગળામાું ખારાશ,
ગેસ્રો-આંતરડાના િક્ષણો જેવા િક્ષણો છે : ઉબકા, ઉિટી અને/અથવા ઝાડા
(જો, આમાુંથી કોઇપણ હા હોય, તો જણાવો કે કય અને સુંપ ૂણત માક્રહતી પ ૂરી પડો.
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11. Are you currently in good health and actively at work?



તમારી તલબયત હાિમાું સારી છે ?

Please provide the details below if any of above question is answered as “Yes”
જો ઉપરોક્ત કોઇપણ પ્રશ્નનો જવાબ “િા” િોય તો કૃપયા નીચે યવર્તો પ ૂરી પાડો.

12

Travel Declaration
મુસાફરીની ઘોષણા
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):

12.a

કૃપા કરીને છે લિા 5 મક્રહનામાું તમારી મસાફરીની રીત પ્રદાન કરો (કૃપા કરીને જીવનવીમા ધારકના પાસપોટત ના તમામ પષ્ૃ ઠોની નકિ
પ્રદાન કરો, જેમાું નીચેની મસાફરીની તારીખની એન્રી અને બહાર નીકળવાની નવગતો છે )
COUNTRY
CITY
DATE ARRIVED
DATE DEPARTED
દે શ

શિેર

પિોંચવાની તારીખ

નીકળવાની તારીખ

Please detail your intended future travel plans for the next 6 months:
કૃપા કરીને આગામી 6 મક્રહના માટે તમારી ઇચ્છછત ભાનવ પ્રવાસ યોજનાઓની નવગતવાર નવગતો આપો:

12.b

12.c

COUNTRY

CITY

Proposed date of Travel

Planned duration of stay

દે શ

શિેર

પ્રવાસની પ્રસ્તાયવત તારીખ

આયોજીત રોકાણનો સમયર્ાળો

If you have been screened at the airport, please provide copy of report
જો તમાર એરપોટત પર સ્િીન કરવામાું આવ્ય હોય, મહેરબાની કરી ક્રરપોટત ની કોપી પ ૂરી પાડો

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.
હ ું સનનનિત કર છું કે મેં જે જવાબો આપ્યા છે તે મારી શ્રેષ્ઠ જાણકારી મ ૂજબ સાચા છે અને મેં આ એચ્પ્િકેશનની આકારણી અથવા સ્વીકૃનતને અસર
કરી શકે તેવી કોઈપણ સામગ્રી માક્રહતીને રોકી નથી.
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.
હ ું સુંમત છું કે આ ફોમત વીમા (ઓ) માટે ની મારી અરજીનો ભાગ બનશે અને મને જાણતી કોઈપણ સામગ્રી હકીકત જાહેર કરવામાું નનષ્ફળ થવ ું એ
મારો વીમો (ઓ) કરાર અમાન્ય કરી શકે છે .

Date: ___________________
તારીખ:
Place: _______________________
સ્થળ:

Signature of Life Assured
જીવનવીમા ધારકની સહી
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