Annexure B-CVD_03.20

COVID-19 (Coronavirus) Exposure Questionnaire for Health Care Professionals
COVID-19 (ക ൊറ ൊണ വൈ സ്) ആറ ൊഗ്യ പ ിപൊലന
ൈിദഗ്ധർക്കൊയുള്ള എക്സ്റപൊഷർ റ ൊദയൊൈലി
(To be filled by Life Assured only)

(വലഫ് അറഷേർഡ് മൊത്രം പൂ ിപ്പിക്കുന്നരിന്)
Name of the Life insured: _____________________________________________ Proposal/Policy No: ___________________
വലഫ് ഇൻഷേർ ക

യ്ര ൈയക്തിയുകെ റപര്:

Please provide the following information with as much details as possible:
ദയൈൊയി ഇനിപ്പ യുന്ന ൈിൈ ങ്ങൾക്ക് ഴിയുന്നത്ര ൈിശദൊംശങ്ങൾ നൽ

പ്രൊപരൊസൽ/റപൊളിസി നമ്പർ:
ു

:
Yes No
അകര അലല

1. Occupation : ________________________
കരൊഴിൽ
2. Medical Speciality (if applicable): ________________________
കമഡിക്കൽ സ്കപഷയൊലിറ്റി (ബൊധ കമങ്കിൽ)
3. Exact nature of duties (including procedural or non-procedural duties): _________________
ഡയൂട്ടിയുകെ ൃരയമൊയ സേഭൊൈം (നെപെിത് മറമൊ അലലൊത്തറരൊ ആയ ുമരല ൾ ഉൾകപ്പകെ)
4. Name and address of health care facility or facilities in which you work: ________________
ആറ ൊഗ്യ പ ി ക്ഷൊ റ ത്രത്തിൻക റയൊ നിങ്ങൾ റ ൊലി ക യ്യുന്ന റ ത്രത്തിൻക റയൊ റപ ും ൈിലൊസൈും
5. Name of the health authority under which you are registered: ________________________
നിങ്ങൾ
ിസ്റ്റർ ക യ്രിട്ടുള്ള ആറ ൊഗ്യ അറരൊ ിറ്റിയുകെ റപര്
6. Does your health care facility have sufficient personal protective equipment (PPE)to provide to its work force
നിങ്ങളുകെ ആറ ൊഗ്യ പ ി ക്ഷൊ റ ത്രത്തിന് അരിന്ക
ീൈനക്കൊർക്ക് നൽ ൊൻ ആൈശയമൊയ ൈയക്തിഗ്ര
സം ക്ഷണ ഉപ
ണങ്ങൾ (PPE) ഉറടൊ
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).
േൊ ൻവ ൻ ക യ്രൈറ ൊറെൊപ്പറമൊ റനൊൈൽ ക ൊറ ൊണ വൈ സ് (SARS-CoV-2/COVID-19) റ ൊഗ്നിർണയം
നെത്തിയൈറ ൊകെൊപ്പറമൊ നിങ്ങൾ റ ൊലി ക യ്രിട്ടുറടൊ അകലലങ്കിൽ റ ൊലി ക യ്രൈറ ൊകെൊപ്പം അെുത്ത
സമ്പർക്കം പുലർത്തു റയൊ അകലലങ്കിൽ റ ൊലി ക യ്രൈറ ൊകെൊപ്പം അെുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ടുറടൊ?
അകര എങ്കിൽ, റനൊൈൽ ക ൊറ ൊണ വൈ സ് (SARS-CoV-2 / COVID-19) ഉള്ള റ ൊഗ്ി ൾകക്കൊപ്പം നിർൈഹിച്ച
റ ൊലിയുകെ സേഭൊൈം ഉൾകപ്പകെയുള്ള ൈിശദൊംശങ്ങൾ നൽ ു .
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
(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)
റനൊൈൽ ക ൊറ ൊണ വൈ സ് (SARS-CoV-2 / COVID-19) റ ൊഗ്ബൊധയുടൊറയക്കൊകമന്ന ൊ ണത്തൊൽ നിങ്ങൾ
എറപ്പൊകഴങ്കിലും സേറമധയൊ അൈധിയിലൊയിൽ ത്പറൈശിക്കു റയൊ അകലലങ്കിൽ ഹൊ
ൊ ൊരി ിക്കു റയൊ /
അസുഖ അൈധിയിൽ നിർബന്ധിരമൊയി ത്പറൈശിക്കു റയൊ ക യ്രിട്ടുറടൊ? ഉകടങ്കിൽ, ത്പസക്തമൊയ
രീയരി ളും ൈിശദൊംശങ്ങളും നൽ ു
(1 ആറ ൊഗ്യ പ ിപൊലന കരൊഴിലൊളി ൾ എന്നരുക ൊട് അർത്ഥമൊക്കുന്നത് റന ിട്ടുള്ള റ ൊഗ്ി പ ി
ണത്തിൽ
ഉൾകപ്പെുന്ന എലലൊ
ിസ്റ്റർ ക യ്ര ആറ ൊഗ്യ പ ിപൊലന കത്പൊഫഷണലു ൾ (റഡൊക്െർമൊർ, നഴ്സുമൊർ,
ഫിസിറയൊകര ൊപ്പിസ്റ്റു ൾ, ഫൊർമസിസ്റ്റു ൾ, ഫ്കളറബൊറെൊമിസ്റ്റു ൾ എന്നിൈ ുൾകപ്പകെയുള്ള അനുബന്ധ
ആറ ൊഗ്യ കത്പൊഫഷണലു ൾ) എന്നൊണ്
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.
നിങ്ങൾക്ക് എറപ്പൊകഴങ്കിലും റനൊൈൽ ക ൊറ ൊണ വൈ സിന്ക (SARS-CoV-2 / COVID-19) കെസ്റ്റ് റപൊസിറ്റീവ് ഫലം
ആയിട്ടുറടൊ അകലലങ്കിൽ ഫലങ്ങൾക്കൊയി നിങ്ങൾ ൊത്തി ിക്കു യൊറണൊ?
അകര എങ്കിൽ, ഏകരങ്കിലും പ ിറശൊധന ( ളുകെ) ഫലങ്ങൾ ഉൾകപ്പകെ ത്പസക്തമൊയ രീയരി ളും
ൈിശദൊംശങ്ങളും നൽ ു .
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.
ഴിഞ്ഞ 14 ദിൈസത്തിനുള്ളിൽ ഇനിപ്പ യുന്ന ഏകരങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭൈിച്ചിട്ടുറടൊ?
പനി, ുമ, ശേൊസം മുട്ടൽ, അസേൊസ്ഥ്യം (ഫ്ലൂ റപൊലുള്ള ക്ഷീണം, ിറനൊറ ൊഹിയ (മൂക്കിൽ നിന്ന് ഫം
പു ന്തള്ളൽ), കരൊടറൈദന, ഓക്കൊനം, ഛർദ്ദി ൂെൊകര / അകലലങ്കിൽ ൈയ ിളക്കം റപൊലുള്ള ഉദ റ ൊഗ്
ലക്ഷണങ്ങൾ
(ഇൈയിറലകരങ്കിലുമുകടങ്കിൽ, ഏകരന്ന് സൂ ിപ്പിച്ച് പൂർണ്ണ ൈിൈ ങ്ങൾ നൽ ു .
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11. Are you currently in good health and actively at work?
നിങ്ങൾ നിലൈിൽ ആറ ൊഗ്യൈൊനും സ ീൈമൊയി റ ൊലിയിൽ ഏർകപ്പട്ടി ിക്കുന്നയൊളുമൊറണൊ ?



Please provide the details below if any of above question is answered as “Yes”
മു ളിലുള്ള ഏകരങ്കിലും റ
നൽ ു

12

ൊദയത്തിന് ''അകര'' എന്നൊണ് ഉത്ത ം എങ്കിൽ ദയൈൊയി

ുൈകെ ൈിശദൊംശങ്ങൾ

Travel Declaration
യൊത്രൊ ത്പഖയൊപനം

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):
ഴിഞ്ഞ 5 മൊസത്തിനികെ നിങ്ങൾ നെത്തിയ യൊത്രയുകെ ൈിശദൊംശങ്ങൾ നൽ ു ( വലഫ് അറഷേർഡിൻക
യൊത്രൊ രീയരി ളുകെ എൻത്െിയും എക്സിറ്റും ൊണിക്കുന്ന പൊസ്റപൊർട്ടിന്ക എലലൊ റപ ു ളുകെയും പ
ദയൈൊയി നൽ ു ):

12.a

COUNTRY
ൊ യം

CITY

DATE ARRIVED

DATE DEPARTED

സിറ്റി

എത്തിയ രീയരി

പു കപ്പട്ട രീയരി

ർപ്പ്

Please detail your intended future travel plans for the next 6 months:
അെുത്ത 6 മൊസറത്തക്ക് നിങ്ങൾ നെത്തൊൻ ഉറദ്ദശിക്കുന്ന യൊത്രൊ പദ്ധരി

COUNTRY
12.b

12.c

ൊ യം

ൾ ദയൈൊയി ൈിശദമൊക്കു

CITY

Proposed date of Travel

Planned duration of stay

സിറ്റി

യൊത്രയുകെ നിർദ്ദിഷ്ട രീയരി

രങ്ങൊൻ ഉറദ്ദശിക്കുന്ന

:
ൊലയളവ്

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

ീൻ ക

യ്യു

യുടൊയിട്ടുകടങ്കിൽ,

ിറപ്പൊർട്ടിന്ക

പ

ർപ്പ് നൽ

ു

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.
ഞൊൻ നൽ ിയ ഉത്ത ങ്ങൾ എന്ക
അ ിൈിൽ ഏറ്റൈും ഉത്തമൈും ഈ അറപക്ഷയുകെ അൈറലൊ നകത്തറയൊ
സേീ ൊ യരകയറയൊ സേൊധീനിറച്ചക്കൊൈുന്ന ൈസ്രുരൊ ൈിൈ ങ്ങകളൊന്നും പിെിച്ചു ൈച്ചിട്ടികലലന്നും ഞൊൻ സ്ഥ്ി ീ
ിക്കുന്നു.

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.
ഈ റഫൊം ഇൻഷു ൻസ് ( ൾ) ക്കുള്ള എന്ക അറപക്ഷയുകെ ഭൊഗ്മൊ ുകമന്നും എനിക്ക് അ ിയൊൈുന്ന ഏകരങ്കിലുംൈസ്രുര
കൈളികപ്പെുത്തൊരി ിക്കുന്നത് എന്ക ഇൻഷു ൻസ് റ ൊണ്ടത്െൊക്െികന ( കള) അസൊധുൈൊക്കുകമന്നും ഞൊൻ സമ്മരിക്കുന്നു.

Date: ___________________
രീയരി

Place: _______________________
സ്ഥ്ലം

Signature of Life Assured
വലഫ് അറഷേർഡിൻക

ഒപ്പ്
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