
વિદ્યાર્થીઓ અન ેબયાળકોએ શયાળયામયાં અર્િયા ચયાઇલ્ડ કેરમયાં જતયાં પહેલયાં COVID-19 મયાટે દરરોજ સ્ક્રીનનંગ કરવુ ંજ જોઈએ.  
મયાતયા-વપતયા/િયાલીઓ આને એક બયાળક િતી ભરરી શકે છે.

તારીખ (મમ-દિદિ-વવવવ)          

સ્ક્રીનનંગ મયાટેનયા પ્રશ્ો (યોગય ઊભી હરોળમયાં એક “X” મૂકો) 
1.	 શું તમે હયાલમયાં આમયાંનયા કોઈપણ લક્ષણોનો અનુભિ કરરી રહયા ંછો? 

નવા હોય તેવા, વધ ુવકરતા હોય, અને અનય જાણીતા કારણો અથવા તબીબી સ્થતતઓ સાથે સંબંતિત ન હોય તેવા કોઈપણ/તમામ પસંિ કરો.

શયાળયા અન ેચયાઇલ્ડ કેરમયાં વિદ્યાર્થીઓ 
અન ેબયાળકો મયાટે COVID-19 
સ્ક્રીનનંગ સયાધન 

તયાિ અન/ેઅર્િયા ઠં્ડી લયાગિી  

37.8	ડીગ્ી સેસ્સઅસ/100	ડીગ્ી ફૅરનહાઇટ અથવા તેનાથી ઊંચુ ંતાપમાન

 � હા  � ના

ઉધરસ અર્િયા સૂકરી ઉધરસ (કૂ્પ)

સતત રહેતી, સામાનય કરવા વધુ,ં શ્ાસ લેતી વખત ેસીટી જેવો અવાજ કરતી, અનય જાણીતા કારણો અથવા 
બીમારીઓ (ઉિાહરણ તરીકે અ્થમા, ચેપ પછીની પ્રતતદરિયા વાળી શ્સનમાર્ગ) સાથે સંબંતિત ન હોય તેવી

 � હા  � ના

શ્યાસ ચ્ડિો  

શ્ાસ લેવામાં તકલીફ, ઊંડા શ્ાસ ન લઈ શકવા, અનય જાણીતા કારણો અથવા બીમારીઓ (ઉિાહરણ તરીકે, 
અ્થમા) સાથે સંબંતિત ન હોય તેવા

 � હા  � ના

ગંધ અર્િયા સ્િયાદ ઓછયા પયારખી શકિયા અર્િયા ન પયારખી શકિયા 

અનય જાણીતા કારણો અથવા બીમારીઓ (ઉિાહરણ તરીકે, ઋતુરત પ્રતતકૂળ પ્રતતદરિયાઓ, ઍસસડનું ઉપર 
આવવુ)ં, સાથે સંબંતિત ન હોય તેવા

 � હા  � ના

2.	શું તમે હયાલમયાં આમયાંનયા કોઈપણ લક્ષણોનો અનુભિ કરરી રહયા ંછો? 
નવા હોય તેવા, વધ ુવકરતા હોય, અને અનય જાણીતા કારણો અથવા તબીબી સ્થતતઓ સાથે સંબંતિત ન હોય તેવા કોઈપણ/તમામ પસંિ કરો.

ગળયામયાં ચેપ અર્િયા ગળિયામયાં મુશકેલી

રળવામા ંપીડા થવી, જે અનય જાણીતા કારણો અથવા બીમારીઓ (ઉિાહરણ તરીકે, ઋતુરત પ્રતતકૂળ 
પ્રતતદરિયાઓ, ઍસસડનું ઉપર આવવુ)ં સાથે સંબંતિત ન હોય

 � હા  � ના

ગળતું અર્િયા ભરયાયેલું/બંધ નયાક 

અનય જાણીતા કારણો અથવા બીમારીઓ (ઉિાહરણ તરીકે, ઋતુરત પ્રતતકૂળ પ્રતતદરિયાઓ, ઠંડા વાતાવરણમા ં
બહાર રહેવુ)ં સાથે સંબંતિત ન હોય તેવું

 � હા  � ના

મયાર્યાનો દખુયાિો જે અસયામયાનય અર્િયા લયાંબો સમય રહેતો હોય

અનય કોઈ જાણીતા કારણો અથવા બીમારીઓ (ઉિાહરણ તરીકે, તણાવન ેકારણે માથાનો િખુાવો, કાયમી 
માઇગ્ેન) સાથે સંબંતિત ન હોય તેવો

 � હા  � ના

ઊબકયા, ઊલટરી અન/ેઅર્િયા ઝયા્ડયા 

અનય કોઈ જાણીતા કારણો અથવા બીમારીઓ - ઉિાહરણ તરીકે,મળતયારની પ્રવૃસતિમા ંફેરફારના લક્ષણો, 
બાળકોમાં અ્વ્થતા, ્નાયુઓમાં માસસક સ્તાવન ેલરતી તાણ) સાથ ેસંબંતિત ન હોય તેવા

 � હા  � ના

અસયામયાનય હોય તેિો અવતશય ર્યાક અર્િયા સ્નયાયુઓનો દ:ુખયાિો

થાક, ઊજા્ગનો અભાવ, નવજાત સશશઓુમા ંઓછંુ િાવણ, અનય કોઈ જાણીતા કારણો અથવા બીમારીઓ સાથે 
સબંતંિત ન હોય તેવા (ઉિાહરણ તરીકે, ઉિાસીનતા, અનનદં્ા, થાઇરોઇડની કામરીરીમા ંતવક્ષપે, અચાનક ઇજા થવી)

 � હા  � ના
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3.	શું તમ ેછે્લા	14	દિવસોમાં કેનેડાની બહાર મુસાફરી કરી છે? 
 હા  ના

4.	શું છે્લા	14	દિવસોમાં, કોઈ ્થાનનક ્વા્્થય એકમ ેતેમની ઓળખ હાલમાં	COVID-19	િરાવતી હોય તેવી કોઈ વયસ્તના ઘનનષ્ઠ સંપક્કમાં  
આવયા હોવા તરીકે કરી છે? 
 હા  ના

5.	 શું કોઈ ડૉ્ટર, ્વા્્થય કાળજી પ્રિાતા, અથવા જાહેર ્વા્્થય એકમ ેતમન ેજણાવયુ ંછે કે તમારે હાલમાં આઇસોલેટ થવુ ંજોઈએ  
(ઘરે રહેવુ ંજોઈએ)?□ 
 હા  ના

6.	શું છે્લા	14	દિવસોમાં, તેમણ ેપોતાના સેલ ફોન પર COVID ચેતવણી સંસર્ગ સૂચના પ્રાપત કરી છે?  
 હા  ના

સ્ક્રીનનંગ પ્રશ્ોનયા પરરણયામો

જો તમ ેપ્રશ્ન	1	હેઠળ સમાવેલા કોઈપણ લક્ષણો માટ ેજવાબ “હા” આપયો હોય તો: 

• આ પદરણામ તવશે શાળા/ચાઇ્ડ કેરને જાણ કરવા માટ ેતેમનો સંપક્ક  કરો

• તેમણ ેઆઇસોલેટ થવુ ંજોઈએ (ઘરે રહેવુ ંજોઈએ) અને પરીક્ષણ કરાવવા અથવા તબીબી કટોકટી સસવાય બહાર ન નીકળવું જોઈએ

• તેમન	ેCOVID-19	પરીક્ષણ કરવાની જરૂર છે કે કેમ ત ેસનહતની સલાહ અથવા મૂ્યાંકન લેવા માટ ેડૉ્ટર/્વા્્થય સંભાળ પ્રિાતા  
સાથે વાત કરો

• ઘરના જે સભયો લક્ષણો ન િરાવતા હોય, તેઓ શાળાએ/ચાઇ્ડ કેર પર/કામ પર જઈ શકે.	તમારા ્થાનનક જાહેર ્વા્્થય એકમની 
વેબસાઇટ તપાસીને અથવા તેમન ેકૉલ કરીને તેઓ ્થાનનક જોખમને આિારે અલર નનયમો િરાવે છે કે કેમ ત ેજાણો

જો તમ ેપ્રશ્ન	2	હેઠળ સમાવેલા માત્ર એક લક્ષણ માટ ેજવાબ “હા” આપયો હોય તો:

• આ પદરણામ તવશે શાળા/ચાઇ્ડ કેરને જાણ કરવા માટ ેતેમનો સંપક્ક  કરો 

• તેમણ	ે24	કલાક માટ ેઆઇસોલેટ થવુ ં(ઘરે રહેવુ)ં જોઈએ અને તબીબી કટોકટી સસવાય બહાર ન નીકવવું જોઈએ

• જો	24	કલાક પછી તેમના લક્ષણમાં સુિારો થઈ રહ્ો હોય, તો તેઓ તેમન ેજવા માટ ેપૂરતુ ંસારં હોવાનું લારે તયારે ફરીથી શાળા/ચાઇ્ડ 
કેર જઈ શકે છે.	તેમણ ેપરીક્ષણ કરાવવાની જરૂર નથી

• ઘરના જે સભયો લક્ષણો ન િરાવતા હોય, તેઓ શાળાએ/ચાઇ્ડ કેર પર/કામ પર જઈ શકે.	તમારા ્થાનનક જાહેર ્વા્્થય એકમની 
વેબસાઇટ તપાસીને અથવા તેમન ેકૉલ કરીને તેઓ ્થાનનક જોખમને આિારે અલર નનયમો િરાવે છે કે કેમ ત ેજાણો

જો તમ ેપ્રશ્ન	2	હેઠળ સમાવેલા બે અથવા વધ ુલક્ષણો માટ ે“હા” જવાબ આપયો હોય તો:

• આ પદરણામ તવશે શાળા/ચાઇ્ડ કેરને જાણ કરવા માટ ેતેમનો સંપક્ક  કરો

• તેમણ ેઆઇસોલેટ થવુ ં(ઘરે રહેવુ)ં જોઈએ અને પરીક્ષણ કરાવવા અથવા તબીબી કટોકટી સસવાય બહાર ન નીકળવું જોઈએ

• તેમન	ેCOVID-19	પરીક્ષણ કરવાની જરૂર છે કે કેમ ત ેસનહતની સલાહ અથવા મૂ્યાંકન લેવા માટ ેડૉ્ટર/્વા્્થય સંભાળ પ્રિાતા સાથે 
વાત કરો

• ઘરના જે સભયો લક્ષણો ન િરાવતા હોય, તેઓ શાળાએ/ચાઇ્ડ કેર પર/કામ પર જઈ શકે.	તમારા ્થાનનક જાહેર ્વા્્થય એકમની 
વેબસાઇટ તપાસીને અથવા તેમન ેકૉલ કરીને તેઓ ્થાનનક જોખમને આિારે અલર નનયમો િરાવે છે કે કેમ ત ેજાણો 

જો તમ ેપ્રશ્ન	3,	4,	5	અથવા	6નો જવાબ “હા” આપયો હોય તો  

• આ પદરણામ તવશે શાળા/ચાઇ્ડ કેરને જાણ કરવા માટ ેતેમનો સંપક્ક  કરો

• તેમણ	ે14	દિવસો માટ ેઆઇસોલેટ થવુ ંજોઈએ (ઘરે રહેવુ ંજોઈએ) અને પરીક્ષણ કરાવવા અથવા તબીબી કટોકટી સસવાય બહાર ન નીકવવું 
જોઈએ

• તેમન	ેCOVID-19	પરીક્ષણ કરવાની જરૂર છે કે કેમ ત ેસનહતની સલાહ અથવા મૂ્યાંકન લેવા માટ ેડૉ્ટર/્વા્્થય સંભાળ પ્રિાતા સાથે 
વાત કરો

જો તમ ેતમામ પ્રશ્નોનો જવાબ “ના” આપયો હોય, તો તમારં બાળક ્કૂલ/ચાઇ્ડ કેર પર જઈ શકે છે

પબ્લક હેલર્ ઓનટયારરઓ – સંપક્ક  ટે્સસંગ
આ પ્રશ્ોનો ઉત્તર આપિો િૈકબલપક છે.	આ માનહતીનો ઉપયોર માત્ર જાહેર ્વા્્થય અતિકારીઓ દ્ારા સંપક્ક  ટ્સેસંર માટ ેકરવામાં આવશ.ે	 
તમામ માનહતી	28	દિવસમા ંિૂર કરી િેવાશ.ે

તારીખ: 

નામ: 

ફોન અથવા ઈ-મેલ: 


