Annexure B-CVD_03.20

COVID-19 (Coronavirus) Exposure Questionnaire for Health Care Professionals
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସେଶାଦାରମାନଙ୍କ ନିମସେ COVID-19 (କସରାନା ଭାଇରେ୍) େଂେର୍ଗ ପ୍ରଶ୍ନାବଳି
(To be filled by Life Assured only)
(କେବଳ ଜୀବନ ଆଶ୍ୱସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କେବା ପାଇ)ଁ
Name of the Life insured: ________________________________________Proposal/Policy No: ________________________
ଜୀବନ ବୀମାେୃତଙ୍କ ନାମ:

ପ୍ରକପାଜାଲ୍ /ପଲି ସି ନଂ.:

Please provide the following information with as much details as possible:
ଦୟାକରି ନିମ୍ ନ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକ ଯେଯେ ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ବିଶଦ ଭାବଯର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ:
Yes No
ହ ଁ ନା
1. Occupation
: ________________________
ବୃ ତ୍ତି
2. Medical Speciality (if applicable) : _________________________
ଚିେିତ୍ସୀୟ ବିକେଷତ୍ୱ (ଯଦି ପ୍ରଯୁଜୟ):
3. Exact nature of duties (including procedural or non-procedural duties): __________________
େତ୍ତତବୟଗୁଡ଼ିେର ଅବିେଳ ପ୍ରୋର (ପଦ୍ଧତିଗତ େିମ୍ବା ଅଣପଦ୍ଧତିଗତ େତ୍ତତବୟଗୁଡ଼ିେ ସକମତ)
4. Name and address of health care facility or facilities in which you work: _________________
ଆପଣ ୋଯତୟ େରୁଥ ିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକସବା ସୁବିଧା େିମ୍ବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼େ
ି ର ନାମ ଏବଂ ଠିେଣା
5. Name of the health authority under which you are registered: _________________________
ଆପଣ କଯଉ ଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ େତ୍ତତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଧିନକର ପଞ୍ଜୀେୃତ କୋଇଛନ୍ତି ତାୋର ନାମ
6. Does your health care facility have sufficient personal protective equipment (PPE)to provide to its work force
େ’ଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକସବା ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନର ଏୋର ୋଯତୟବଳେୁ କଯାଗାଇବା ପାଇ ଁ ଯକଥଷ୍ଟ ବୟକ୍ତି ଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପେରଣ (PPE) ରେିଛି
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).
ଆପଣ ସଂସ୍ପେତକର ଆସିଛନ୍ତି େି େିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ୋଯତୟ ଦାୟି ତ୍ୱଗୁଡ଼ିେ ଏପରି କେୌଣସି ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ନିେଟ ସଂସ୍ପେତକର ଆସିଛନ୍ତି େି ଯିଏ ସଂଗକରାଧକର ରେିଥ ିକଲ େିମ୍ବା ଯିଏ
କନାକେଲ୍ େକରାନା ୋଇରସ୍ (SARS-CoV-2/COVID-19) ଚିହ୍ନଟ କୋଇଛନ୍ତି? ଯଦି େ,ଁ କତକବ ଦୟାେରି କନାକେଲ୍ େକରାନା ୋଇରସ୍ (SARS-CoV-2/COVID-19)
ଥ ିବା କରାଗୀମାନଙ୍କ ନିମକନ୍ତ ୋଯତୟର ପ୍ରୋର ସକମତ ସବିକେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ େରନ୍ତୁ ।
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
କନାକେଲ୍ େକରାନା ୋଇରସ୍ (SARS-CoV-2/COVID-19) ପ୍ରତି ସମ୍ଭାବୟ ସଂସଗତଗଡ଼
ୁ ିେ ୋରଣରୁ ଆପଣ କେକବବି କସ୍ୱଚ୍ଛାେୃତ ଛୁଟିକର ଯାଇଛନ୍ତି, େିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳେ
ଅନୁ ପସ୍ଥ୍ିତି/ ଅସୁସ୍ଥ୍ତା ଛୁଟିକର ରଖାଯାଇଛି େି? ଯଦି େ,ଁ ଦୟାେରି ପ୍ରାସଙ୍ଗିେ ତାରି ଖ ଏବଂ ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିେ ପ୍ରଦାନ େରନ୍ତୁ
(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 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକସବା େମତୀ େେିକଲ ପ୍ରତୟକ୍ଷ କରାଗୀ କସବାକର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀେୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କସବା ବୃ ତ୍ତିଧାରୀ (ଡାକ୍ତର, ନସତ, ଫିଜିଓକଥରାପିଷ୍ଟ, ଫାମତାସିଷ୍ଟ, କଲେ କବାକଟାମିଷ୍ଟ
ଇତୟାଦିଙ୍କୁ ଅନ୍ତେତୁକ୍ତ େରି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କପୋଦାର) ମାନଙ୍କୁ ବୁ ଝାଇବ
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.
ଆପଣ କନାକେଲ୍ େକରାନା ୋଇରସ୍ (SARS-CoV-2/COVID-19) ପାଇ ଁ କେକବ ପଜିଟିେ୍ ପରୀକ୍ଷିତ କୋଇଛନ୍ତି େିମ୍ବା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ପରି ଣାମ ନିମକନ୍ତ ଅକପକ୍ଷା େରି ଛନ୍ତି?
ଯଦି େ,ଁ ଦୟାେରି ଜଣାଥ ିବା କେୌଣସି ପରୀକ୍ଷା(ଗୁଡ଼ିେ)ର ପରି ଣାମ ସକମତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିେ ତାରି ଖ ଏବଂ ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିେ ପ୍ରଦାନ େରନ୍ତୁ ।
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.
ଗତ 14 ଦିନ ମଧ୍ୟକର ଆପଣ ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖ ିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼େ
ି ମଧ୍ୟରୁ କେୌଣସିଟି ଅନୁ େବ େରି ଛନ୍ତି େି?
କେୌଣସି ଜ୍ୱର, ୋେ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବା, କ୍ଳାନ୍ତି (ଫ୍ ଲୁ -ପରି କ୍ଳାନ୍ତି), ରି କନାରି ଆ (ନାେରୁ କେଷ୍ମା ନିଗତ
ତ କେବା), ତଣ୍ଟି ଦରଜ କେବା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ବାନ୍ତି କେବା ଏବଂ/ େିମ୍ବା
େଇଜା ପରି ପାେ୍-ବୃ େଦାନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼େ
ି
(ଯଦି ଏଗୁଡ଼େ
ି ମଧ୍ୟରୁ କେୌଣସିଟି ପ୍ରତି େ,ଁ ଦୟାେରି କେଉଟିଁ ସୂଚିତ େରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ େରନ୍ତୁ ।
11. Are you currently in good health and actively at work?
ଆପଣ ବତ୍ତତମାନ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏବଂ ୋଯତୟକର ସକ୍ରିୟ ୋବକର ଅଛନ୍ତି ?

























Please provide the details below if any of above question is answered as “Yes”
େଦି ଉପଯରାକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗଡ଼
ୁ ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯକୌଣସିଟିର ଉତ୍ତର ‘‘ହ’’୍ଭାବଯର
ଁ
ପ୍ରଦାନ କରାୋଇଥାଏ ଯେଯବ ଦୟାକରି ନିଯମ୍ନାକ୍ତ ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ
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Travel Declaration
ଭ୍ରମଣ ଯ ାଷଣାନାମା
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

ଦୟାେରି ଗତ 5 ମାସକର ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କେୈଳୀ ପ୍ରଦାନ େରନ୍ତୁ (ଦୟାେରି ଜୀବନ ଆଶ୍ୱସ୍ତଙ୍କ ପାସକପାଟତର ପ୍ରକତୟେ ପୃଷ୍ାଠ ର ନେଲ ପ୍ରଦାନ େରନ୍ତୁ ଯାୋ ନିମ୍ ନ
ଭ୍ରମଣ ତାରି ଖଗୁଡ଼ିେକର ପ୍ରକବେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ୍ାନ ପ୍ରଦେତନ େରୁଛି):
COUNTRY
CITY
DATE ARRIVED
DATE DEPARTED
ଯଦଶ

ସହର

ପହଞ୍ଚିବାର ୋରି ଖ

ପ୍ରସ୍ଥାନର ୋରି ଖ

Please detail your intended future travel plans for the next 6 months:
ଦୟାେରି ପରବତ୍ତତୀ 6 ମାସ ପାଇ ଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାବୟ େବିଷୟତ ଭ୍ରମଣ କଯାଜନାଗୁଡ଼ିେର ସବିକେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ େରନ୍ତୁ:

12.b

12.c

COUNTRY

CITY

Proposed date of Travel

Planned duration of stay

ଯଦଶ

ସହର

ଭ୍ରମଣ କରି ବାର ପ୍ରସ୍ତାବିେ ୋରି ଖ

ରହଣିର ଯୋଜନାକୃେ ଅବଧି

If you have been screened at the airport, please provide copy of report
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିମାନବନ୍ଦରକର ସ୍କ୍ିନିଂ େରାଯାଇଛି, ଦୟାେରି ଏେି ରି କପାଟତର ଏେ ନେଲ ପ୍ରଦାନ େରନ୍ତୁ

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.
ମ ଁୁ ନିଶ୍ଚିତ େରୁଛି କଯ ମ ଁୁ ପ୍ରଦାନ େରି ଥ ିବା ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିେ କମା ଜାଣତକର ସକବତାତ୍ତମ ୋବକର ଠିେ୍ ଏବଂ ଏୋ କଯ ଏେି ଆକବଦନର ଆେଳନ େିମ୍ବା ଗ୍ରେଣୀୟତାେୁ ପ୍ରୋବିତ
େରି ବାର ସମ୍ଭାବନା ଥ ିବା କେୌଣସି ମେତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ସୂଚନା ମ ଁୁ ପ୍ରତୟାୋର େରି ନାେି ଁ ।
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.
ମ ଁୁ ସେମତ କଯ ଏେି ଫମତ ବୀମା(ଗୁଡ଼ିେ) ନିମକନ୍ତ କମାର ଆକବଦନର ଏେ ଅଂେ ଗଠନ େରି ବ ଏବଂ ଏୋ କଯ କମାକତ ଜଣାଥ ିବା କେୌଣସି ମେତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ତଥୟ ପ୍ରୋେ େରି ବାକର
ଅସଫଳତା କମାର ବୀମା(ଗୁଡ଼ିେ) ଚୁ କ୍ତି ନାମାେୁ ରଦ୍ଦ େରି କଦଇପାରି ବ ।

Date: ______________________
ତାରି ଖ:
Place: _______________________
ସ୍ଥ୍ାନ:

Signature of Life Assured
ଜୀବନ ଆଶ୍ୱସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର
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