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

ಆರೋಗ್ಯ  ವೃತಿ್ತ ಪರರಿಗಾಗಿ COVID-19 (ಕೊರನಾವೈರಸ್) ಒಡ್ಡು ವಿಕೆ ಪರ ಶ್ನಾ ವಳಿ 
 

 (To be filled by Life Assured only) 

(ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರಿಂದ ಮಾತ್ರ  ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು) 

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

 ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸರು:  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪ್/ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖೆ್ಯ :  
 

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

ದಯವಿಟ್ಟು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನಾ  ಸಾಧ್ಯ ವಾದಷ್ಟು  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ವಿವರಗ್ಳೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ:                 
                            
              Yes     No 

              ಹೌದು  ಇಲ್ಲ  

1. Occupation                                  : ________________________ 

ಉದೆ್ ೀಗ                                    

2. Medical Speciality (if applicable): ________________________ 

ವೈದೆ ಕೀಯ ವಿಶೇಷತೆ (ಅನ್ವ ಯಿಸಿದರೆ) 

3. Exact nature of duties (including procedural or non-procedural duties): _________________ 

ಕತ್ಿವೆ ದ ನಿಖರ ಸವ ರೂಪ (ಕಾಯಿವಿಧಾನ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಿವಿಧಾನೇತ್ರ ಕತ್ಿವೆ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಂತೆ) 

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

ಆರೀಗೆ  ಸೌಲಭೆ  ಅಥವಾ ನಿೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭೆ ಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ವಿಳಾಸ 

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

ನಿೀವು ನೀಿಂದಾಯಿಸಿರುವ ಆರೀಗೆ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಹೆಸರು 

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

ನಿಮಮ  ಆರೀಗೆ  ಸೌಲಭೆ ವು ತ್ನ್ು  ಸಿಬ್ಬ ಿಂದಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು  ವೈಯಕು ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನ್ಗಳನ್ನು  (PPE) ಹಿಂದಿದೆಯೇ     

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).                

ಕಾವ ರೆಿಂಟೈನ್ ಆಗಿರುವ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ ಕರೀನ್ವೈರಸ್ (SARS-CoV-2 / COVID-19) ರೀಗನಿರ್ಿಯ ಮಾಡಿದ ಯಾರಿಂದಿಗಾದರೂ ನಿೀವು 

ನಿಕಟ ಸಂಪಕಿವನ್ನು  ಹಿಂದಿದಿದ ೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮಮ  ನಿಮಮ  ಕೆಲಸದ ಕತ್ಿವೆ ಗಳು ಸಂಪಕಿ ಹಿಂದಿವೆಯೇ?  ಹೌದಾದಲಿಿ , ದಯವಿಟ್ಟು  

ನಾವೆಲ್ ಕರೀನ್ವೈರಸ್ (SARS-CoV-2 / COVID-19) ಹಿಂದಿರುವ ರೀಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸವ ರೂಪ ಸೇರದಂತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ. 

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) 

ನಾವೆಲ್ ಕರೀನ್ವೈರಸ್ (SARS-CoV-2 / COVID-19) ಗೆ ಸಂಭಾವೆ  ಒಡಿಿಕೊಳುು ವಿಕೆಗಾಗಿ ನಿೀವು ಎಿಂದಾದರೂ ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರತ್ ರಜೆಯಲಿಿದಿದ ೀರಾ 

ಅಥವಾ ಅನ್ನಪಸಿಿ ರ್ತಯ / ಅನಾರೀಗೆ ದ ರಜೆಯ ಕಡಿ್ಡಯ ರಜೆಯಲಿಿ  ಇರಸಿರುವಿರೆ? ಹೌದಾದಲಿಿ , ದಯವಿಟ್ಟು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ದಿನಾಿಂಕಗಳು 

ಮತ್ತು  ವಿವರಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿ 

(1 ಆರೀಗೆ  ಕಾಯಿಕತ್ಿರು ಎಿಂದರೆ ಎಲಿ್ಲ  ನೀಿಂದಾಯಿತ್ ಆರೀಗೆ  ವೃರ್ತು ಪರರು(ವೈದೆ ರು, ದಾದಿಯರು, ಸಂಬಂಧಿತ್ ಆರೀಗೆ  ವೃರ್ತು ಪರರು 

ಫಿಸಿಯೀಥೆರಪಿಸ್ು ್ಗಳು, ಫಾಮಾಿಸಿಸ್ು ್ಗಳು, ಫಿ್ಲಬೀಟೊಮಿಸ್ು ್ಗಳು ಸೇರದಂತೆ) ನೇರ ರೀಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಯಲಿಿ  ತೊಡಗಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುವವರು ಎಿಂದಥಿ) 

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.          

ನಿೀವು ಎಿಂದಾದರೂ ನಾವೆಲ್ ಕರೀನ್ವೈರಸ್ (SARS-CoV-2 / COVID-19) ನ್ ಪರೀಕೆೆಯಲಿಿ  ಪಾಸಿಟೀವ್ ಫಲಿತಿಂಶವನ್ನು  ಪಡೆದಿದಿದ ೀರಾ ಅಥವಾ 

ಉಳಿದ ಫಲಿತಿಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುರ್ತು ದಿದ ೀರಾ?  

ಹೌದಾದಲಿಿ , ದಯವಿಟ್ಟು  ರ್ತಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕೆೆಯ (ಗಳ) ಫಲಿತಿಂಶಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ದಿನಾಿಂಕಗಳು ಮತ್ತು  

ವಿವರಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿ. 

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. 

ಕಳೆದ 14 ದಿನ್ಗಳಲಿಿ  ನಿೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವುದೇ ರೀಗಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿದಿದ ೀರಾ?       

ಯಾವುದೇ ಜ್ವ ರ, ಕೆಮ್ಮಮ , ಉಸಿರಾಟದ ತೊಿಂದರೆ, ಅಸವ ಸಿ ತೆ (ಜ್ವ ರದಂತ್ಹ ದಣಿವು, ರೈನೀರೀಹಿಯಾ (ಮೂಗಿನಿಿಂದ ಲೀಳೆಯ ವಿಸಜ್ಿನೆ), 

ನೀಯುರ್ತು ರುವ ಗಂಟಲು, ಜ್ಠರಗರುಳಿನ್ ಲಕ್ಷರ್ಗಳಾದ ವಾಕರಕೆ, ವಾಿಂರ್ತ ಮತ್ತು  / ಅಥವಾ ಅರ್ತಸಾರ 

(ಇವುಗಳಲಿಿ  ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು  ಯಾವುದೆಿಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಮತ್ತು  ಪೂರ್ಿ ಮಾಹಿರ್ತಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ. 

11. Are you currently in good health and actively at work?               

ನಿೀವು ಪರ ಸ್ತು ತ್ ಕೆಲಸದಲಿಿ  ಉತ್ು ಮ ಆರೀಗೆ ವನ್ನು  ಹಿಂದಿದಿದ ೀರಾ ಮತ್ತು  ಸಕರ ಯವಾಗಿದಿದ ೀರಾ? 

 

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

ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಪರ ಶ್ನಾ ಗೆ “ಹೌದು” ಎೊಂದು ಉತಿ್ ರಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು  ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗ್ಳನ್ನಾ  ನೋಡಿ 
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12 
Travel Declaration 

ಪರ ಯಾಣ ಘೋಷಣೆ  

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): 

ದಯವಿಟ್ಟು  ಕಳೆದ 5 ರ್ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಿ  ನಿಮಮ  ಪರ ಯಾರ್ದ ಮಾದರಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ (ದಯವಿಟ್ಟು  ಪರ ಯಾರ್ದ ದಿನಾಿಂಕಗಳ ಪರ ವೇಶ 

ಮತ್ತು  ನಿಗಿಮನ್ವನ್ನು  ತೊೀರಸ್ತವ ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಪಾಸ್್ಪೀರ್್ ನ್ ಎಲಿ್ಲ  ಪುಟಗಳ ನ್ಕಲನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ): 

COUNTRY 

ದೇಶ 

CITY 

ನಗ್ರ 

DATE ARRIVED 

ಆಗ್ಮಿಸಿದ ದಿನಾೊಂಕ 

DATE DEPARTED 

ನಗ್ಗಮಿಸಿದ ದಿನಾೊಂಕ 

        

        

        

12.b 

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

ಮ್ಮಿಂದಿನ್ 6 ರ್ತಿಂಗಳುಗಳ ನಿಮಮ  ಭವಿಷೆ ದ ಪರ ಯಾರ್ದ ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು  ದಯವಿಟ್ಟು  ವಿವರಸಿ: 

COUNTRY 

ದೇಶ 

CITY 

ನಗ್ರ 

Proposed date of Travel 

ಪರ ಯಾಣದ ಪರ ಸಿಾ ವಿತ್ ದಿನಾೊಂಕ 

Planned duration of stay 

ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳು ವ ಯೋಜಿತ್ ಅವಧಿ 

        

        

        

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

ನಿಮಮ ನ್ನು  ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಲದ ರ್ದಲಿಿ  ಸ್ಿ ರೀನಿಿಂಗ್್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದದ ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು  ವರದಿಯ ಪರ ರ್ತಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ 
 

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. 

ನಾನ್ನ ನಿೀಡಿದ ಉತ್ು ರಗಳು ನ್ನ್ಗೆ ರ್ತಳಿದ ಮಟು ಗೆ ಸರಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು  ಈ ಅಜಿಯ ಮೌಲೆಮಾಪನ್ ಅಥವಾ ಸಿವ ೀಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ ಭಾವ ಬೀರುವ 

ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು  ಮಾಹಿರ್ತಯನ್ನು  ನಾನ್ನ ತ್ಡೆಹಿಡಿದಿಲಿ  ಎಿಂದು ನಾನ್ನ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ತತೆು ೀನೆ. 

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. 

ಈ ನ್ಮೂನೆಯು ವಿಮೆ (ಗಳ) ಗಾಗಿ ನ್ನ್ು  ಅಜಿಯ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು  ನ್ನ್ಗೆ ರ್ತಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು  ಸಂಗರ್ತಯನ್ನು  

ಬ್ಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ತವಲಿಿ  ವಿಫಲವಾದರೆ ನ್ನ್ು  ವಿಮೆ (ಗಳ) ಒಪಪ ಿಂದವನ್ನು  ಅಮಾನೆ್ಗಳಿಸಬ್ಹುದು ಎಿಂದು ನಾನ್ನ ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ. 
 

Date: ___________________ 

ದಿನಾಿಂಕ:  

           

Place: _______________________      Signature of Life Assured 

ಸಿ ಳ:          ಜೀವವಿಮಾದಾರರ ಸಹಿ 


