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મિમિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ | મિમિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશિ

શાળા અિ ેચાઇલ્ડ કેર  
COVID-19 સ્ક્રીનિંગ વર્ઝિ 4: ફેબ્યુઆરરી 24, 2021 

મવદ્ા્થીઓ અિ ેબાળકોએ શાળાિાં અ્થવા ચાઇલ્ડ કેરિાં જતા પહેલાં COVID-19 િાટે દરરોજ સ્ક્રીનિંગ 
કરવયુ ંજ જોઈએ. આિે િાતા-મપતા/વાલીઓ બાળક વતી ભરરી શકે છે.

તારીખ(મમ-દિદિ-વવવવ)           

સ્ક્રીનિંગ િાટેિા પ્રશ્ો 
1. છેલલા 14 દદવસિાં, મવદ્ા્થથી/બાળક અ્થવા તેઓિી સા્થે રહેતા કોઈપણ વ્યક્તએ કેિે્ડાિી બહાર મયુસાફરરી   હા   ના

કરરી છે? 
જો તમન ેસંસર્ગ નનષેધ આવશ્યકતાઓમાંથી મુક્ત આપવામા ંઆવ ેછે (ઉિાહરણ તરીકે, આવશ્યક કામિારો કે જેઓ  
કામ માટ ેનન્યમમતપણે કેનેડા-યુ.એસ.એ બોડ્ડરને પાર કરે છે), તો “ના” પસંિ કરો.

2. કોઈ ્ડો્ટર, સ્વાસ્્થ્ય સંભાળ પ્રદાતા અ્થવા જાહેર સ્વાસ્્થ્ય એકિે તિિે કહયુ ંછે કે મવદ્ા્થથી/બાળકે હાલિાં   હા   ના
આઈસોલેટ ્થવયું જોઈએ (ઘરે જ રહેવયું જોઈએ)?  
આ િેશવ્યાપી રોરચાળો ફાટી નીકળવાના કારણે અથવા સંપક્ડ  ટ્સેસંરને કારણે હોઈ શકે છે.

3. છેલલા 14 દદવસિાં, મવદ્ા્થથી/બાળકિે હાલિાં COVID-19 હો્ય તેવા કોઈિા "િજીકિા સંપક્ક " તરરીકે   હા   ના
ઓળખવાિાં આવ્યું છે? 

4. છેલલા 14 દદવસિાં, મવદ્ા્થથી/બાળકિે તેિિા સેલ ફોિ પર COVID ચેતવણીિા સંપક્ક િી સૂચિા િળી છે?  હા   ના
જો તેઓ પહેલેથી જ પરીક્ષણ માટ ેર્યા હતા અને નકારાતમક પદરણામ મેળવયુ છે, તો “ના” પસંિ કરો. 

5. શયું મવદ્ા્થથી/બાળક હાલિાં આિાંિા કોઈપણ લક્ષણોિો અનયુભવ કરરી રહયુ ંછે?  
તેમન ેકોઈપણ/બધાં નવા, વધ ુબરડતા, અને પહેલેથી જ હો્ય તેવા અન્ય જાણીતા કારણો ક્થમતઓથી સંબંમધત  
ન હો્ય ત ેપસંિ કરો.

તાવ અિ/ેઅ્થવા ઠં્ડી   હા   ના
તાપમાન 37.8 દડગ્ી સેક્સ્યસ/100 દડગ્ી ફેરનનહટ અથવા તેથી વધુ

સાિાન્ય કરતા વધારે સતત રહેતી ખાંસી અ્થવા ઉધરસ (સ્વદરત શ્ાસ)   હા   ના
શ્ાસ લેતી વખત ેસીટી વારવા જેવો અવાજ થવો (તેઓને પહેલેથી જ હો્ય ત ેઅ્થમા, સંક્રમણ પછીના  
પ્રમતદક્ર્યાશીલ શ્સન માર્ગ અથવા અન્ય જાણીતા કારણો અથવા બબમારીઓથી સંબંમધત ન હો્ય તેવી).

શ્ાસ લેવાિાં તકલીફ   હા   ના
હાંફ ચઢવો,ઊંડો શ્ાસ લેવામાં અસમથ્ગ(તેઓને પહેલેથી હો્ય ત ેઅ્થમા અથવા બીજા જાણીતા કારણો અથવા  
બબમારીઓથી સંબંમધત ન હો્ય તેવુ)ં 

સ્વાદ અ્થવા ગંધિાં ઘટા્ડો ્થવો અ્થવા ગયુિાવવી  હા   ના
તેઓને પહેલેથી છે ત ેઋતુરત એલર્્ગ , નયુરોલોર્કલ મવકાર અથવા અન્ય જાણીતા કારણો અથવા બબમારીઓથી  
સંબંમધત ન હો્ય તેવુ ં

ગળાિાં દયુ:ખાવો અ્થવા થૂંક ગળવાિી તકલીફ  હા   ના
 રળવામા ંપીડા થવી (તેઓને પહેલેથી છે ત ેઋતુરત એલર્્ગ , એબસદડક સ્તાવ અથવા અન્ય જાણીતા કારણો અથવા  
બબમારીઓથી સંબંમધત ન હો્ય તેવો)

વહેતયું અ્થવા ભરા્યેલયું/બંધ િાક  
તેઓને પહેલેથી છે ત ેઋતુરત એલર્્ગ , ઠંડા વાતાવરણમા ંબહાર રહેવુ,ં અથવા અન્ય જાણીતા કારણો અથવા  
બબમારીઓથી સંબંમધત ન હો્ય તેવું
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િા્થાિો દયુ:ખાવો  હા   ના 
અસામાન્ય લાંબા સમ્ય સુધી ચાલતો માથાનો િ:ુખાવો (તાણ-પ્રકારના માથાનો િખુાવો, કા્યમી માઈગ્ેન અથવા અન્ય  
જાણીતા કારણો અથવા બબમારીઓથી સંબંમધત ન હો્ય તેવો) 

ઉબકા, ઉલટરી અિ ે/ અ્થવા રા્ડા   હા   ના
તેઓને પહેલેથી છે ત ેમળત્યારની પ્રવૃમતમા ંફેરફારના લક્ષણો, અ્વ્થતા, માબસક સ્તાવ સંબંમધત ખેંચાણ, અથવા  
અન્ય જાણીતા કારણો અથવા બબમારીઓથી સંબંમધત ન હો્ય તેવા.

અસાિાન્ય અમતશ્ય ્થાક અ્થવા િાંસપેશીઓિાં દયુ:ખાવો  હા   ના
થાક, ઉજા્ગનો અભાવ, નવજાત બશશુઓમાં ઓછંુ ધાવણ (તેઓને પહેલેથી છે ત ેહતાશા, અનનદ્ા, થાઇરોઇડની કામરીરીમાં  
મવક્ષેપ, અચાનક ઈજા, અથવા અન્ય જાણીતા કારણો અથવા બબમારીઓથી સંબંમધત ન હો્ય તેવો)

6. શયું એવયું કોઈ છે જે મવદ્ા્થથી/બાળક સા્થે હાલિાં રહે છે જે હાલિાં કોઈ િવા COVID -19 લક્ષણો અનયુભવી   હા   ના
રહયુ ંછે અિ/ેઅ્થવા લક્ષણો અનયુભવ્યા પછરી પરરીક્ષણ પદરણાિોિી રાહ જોતયું હો્ય?

સ્ક્રીિીંગ પ્રશ્ોિા પદરણાિો

જો તિે 1 અ્થવા 3 િા પ્રશ્િો જવાબ "હા" િાં આપ્યો છે તો શાળા અ્થવા ચાઈલ્ડ કેર પર િ જશો.

• મવદ્ાથથી/બાળકે 14 દિવસ માટ ેસે્ફ-આઈસોલેટ થવુ ં(ઘરે રહેવુ)ં જ જોઈએ અને પરીક્ષણ કરવા બસવા્ય કે તબીબી કટોકટી બસવા્ય 
બહાર નીકળવું જોઈએ નનહ.

• જો તમ ેપ્રશ્ 1 િો જવાબ “હા” આપ્યો હો્ય, તો જાહેર ્વા્્થ્યની સલાહને અનુસરો. તમારા ્થાનનક જાહેર ્વા્્થ્ય એકમ દ્ારા 
્પષ્ીકરણ ક્યા્ગ પછી મવદ્ાથથી/બાળક શાળા/ચાઈ્ડ કેરમાં પાછા આવી શકે છે. 

 ∙ ભાઈ-બહેન અથવા તમારા ઘરના અન્ય લોકોએ 14 દિવસ સુધી સે્ફ અઈસોલેટ થવુ ંજોઈએ (ઘરે રહેવુ ંજોઈએ).

• જો તમ ે1 પ્રશ્ 3 િો જવાબ “હા” આપ્યો હો્ય, તો સલાહ અથવા મૂ્્યાંકન મેળવવા માટ ેડોકટર / ્વા્્થ્ય સંભાળ પ્રિાતા 
સાથે, જો તેમન ેCOVID-19 પરીક્ષણની જરૂર છે તો ત ેસનહતની વાત કરો. ભલ ેતેઓને પરીક્ષાનું પદરણામ નકારાતમક મળે તો પણ 
મવદ્ાથથી/બાળક 14 દિવસ પછી શાળા/ચાઈ્ડ કેર પર પાછા આવી શકે છે.

 ∙ જો તમ ેપ્રાંતના અમુક મવ્તારોમાં રહેતા હોવ, જેમ કે ટોરેનટો, તો ભાઈ-બહેન અને તમારા ઘરમા ંઅન્ય લોકોએ 14 દિવસ સુધી ઘરે 
રહેવુ ંઆવશ્યક છે. આ ્થાનનક જોખમ પદરબળોને કારણે છે. 

 ∙ જો તમ ેઓનટારી્યોના અન્ય મવ્તારોમાં રહેતા હોવ, તો ભાઈ-બહેન અને તમારા ઘરના અન્ય લોકો શાળા, ચાઈ્ડ કેર અથવા 
નોકરી પર જઈ શકે છે, પરંત ુઅન્ય અનાવશ્યક કારણોસર ઘર છોડીન ેબહાર ના જ નીકળવું જોઈએ. વધ ુમાનહતી માટ ેતમારી 
શાળા/ચાઈ્ડ કેરને પૂછો. 

• જો તેઓમા ંલક્ષણો મવકબસત થા્ય છે અથવા સકારાતમક પરીક્ષણ આવ ેછે, તો વધ ુસલાહ માટ ેતમારા ્થાનનક જાહેર ્વા્્થ્ય 
એકમ અથવા ડોકટર/્વા્્થ્ય કાળર્ પ્રિાતાનો સંપક્ડ  કરો.

• આ પદરણામ મવશે તેમન ેજણાવવા માટ ેતમારા શાળા/ચાઈ્ડ કેર પ્રિાતાનો સંપક્ડ  કરો. 

જો પ્રશ્ 2 િો જવાબ "હા" આપ્યો છે તો શાળા અ્થવા ચાઈલ્ડ કેર પર િ જાવ 

• મવદ્ાથથી/બાળકને સે્ફ-અઈસોલેટ થવુ ંઆવશ્યક છે (ઘરે રહેવુ ંજોઈએ) અને તબીબી કટોકટી બસવા્ય બહાર નીકળવું જોઈએ નહીં.

• જાહેર ્વા્્થ્યની સલાહને અનુસરો. તમારા ્થાનનક જાહેર ્વા્્થ્ય એકમ દ્ારા તેઓનું ્પષ્ીકરણ ક્યા્ગ પછી મવદ્ાથથી/બાળક 
શાળા/ચાઈ્ડ કેર પર પાછા આવી શકે છે. 

• જો તેઓમા ંલક્ષણો મવકબસત થા્ય છે, તો વધ ુસલાહ માટ ેતમારા ્થાનનક જાહેર ્વા્્થ્ય એકમ અથવા ડો્ટર/ ્વા્્થ્ય સંભાળ 
પ્રિાતાનો સંપક્ડ  કરો.

• જો તમ ેપ્રાંતના અમુક મવ્તારોમાં રહો છો, જેમ કે ટોરેનટો, તો ભાઈ-બહેન અને તમારા ઘરના અન્ય લોકોએ ઘરે રહેવુ ંઆવશ્યક છે. 
આ ્થાનનક જોખમ પદરબળોને કારણે છે. 

• જો તમે ઓનટારી્યોના અન્ય મવ ત્ારોમા ંરહેતા હોવ, તો ભાઈ-બહેન અન ેતમારા ઘરના અન્ય લોકો શાળા, ચાઈ્ડ કેર અથવા નોકરી પર 
જઈ શકે છે, પરંતુ અન્ય અનાવશ્યક કારણોસર ઘરની બહાર ન જ નીકળવંુ જોઈએ. વધ ુમાનહતી માટ ેતમારી શાળા/ચાઈ્ડ કેરન ેપૂછો. 

• આ પદરણામ મવશે તેમન ેજણાવવા માટ ેતમારા શાળા/ચાઈ્ડ કેર પ્રિાતાનો સંપક્ડ  કરો.

જો તિે પ્રશ્ 4 િો જવાબ “હા” આપ્યો હો્ય તો શાળા કે ચાઈલ્ડ કેર પર િ જાવ.

• મવદ્ાથથી/બાળકે સે્ફ-અઈસોલેટ થવુ ંઆવશ્યક છે (ઘરે રહેવુ ંજોઈએ) અને તબીબી કટોકટી બસવા્ય બહાર ન જ નીકળવું જોઈએ.

• તેમનુ ંCOVID-19 પરીક્ષણ મેળવવા માટ ેમૂ્્યાંકન કેનદ્ની મુલાકાત લો. 

 ∙ જો તેઓનું પરીક્ષણ નકારાતમક આવ ેછે (તેમન ેવા્યરસ નથી), તો તેઓ શાળા/ચાઈ્ડ કેર પર પાછા આવી શકે છે.

 ∙ જો તેઓનું પરીક્ષણ સકારાતમક આવ ેછે (તેમન ેવા્યરસ છે), તો તેઓ તમારા ્થાનનક જાહેર ્વા્્થ્ય એકમ દ્ારા ્પષ્ીકરણ 
ક્યા્ગ પછી જ પાછા આવી શકે છે.
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• જો તેઓમા ંલક્ષણો મવકબસત થા્ય છે, તો વધ ુસલાહ માટ ેતમારા ્થાનનક જાહેર ્વા્્થ્ય એકમ અથવા ડોકટર/્વા્્થ્ય સંભાળ 
પ્રિાતાનો સંપક્ડ  કરો.

• ભાઈ-બહેન અથવા તમારા ઘરના અન્ય લોકો શાળા, ચાઈ્ડ કેર અથવા કામ પર જઈ શકે છે, પરંત ુવ્યક્ત કે જેણે COVID 
ચેતવણી પરીક્ષણ નકારાતમક મેળવયું હો્ય અથવા તમારા ્થાનનક જાહેર ્વા્્થ્ય એકમ દ્ારા ્પષ્ીકરણ ન થા્ય ત્યાં સુધી 
અનાવશ્યક કારણોસર ઘરેથી બહાર ન જ નીકળવું જોઈએ. 

• આ પદરણામ મવશે તેમન ેજણાવવા માટ ેતમારા શાળા/ચાઈ્ડ કેર પ્રિાતાનો સંપક્ડ  કરો

જો તિે પ્રશ્ 5 અ્થવા પ્રશ્ 6 હેઠળ શાિેલ કોઈપણ લક્ષણોિો જવાબ “હા” આપ્યો હો્ય તો તે શાળા અ્થવા ચાઈલ્ડ કેર પર  
િ જાવ.

•  મવદ્ાથથી/બાળકએ આઈસોલેટ (ઘરે રહેવુ)ં રહેવુ ંઆવશ્યક છે અને પરીક્ષણ કરવા બસવા્ય અથવા તબીબી કટોકટી બસવા્ય બહાર 
નીકળવું જોઈએ નનહ.

• જો તમ ેપ્રશ્ 5 િો "હા" જવાબ આપ્યો છે, તો સલાહ અથવા મૂ્્યાંકન મેળવવા માટ ેડોકટર/્વા્્થ્ય સંભાળ પ્રિાતા સાથે, 
મવદ્ાથથી/બાળકને COVID-19 પરીક્ષણની જરૂર છે કે કેમ ત ેસનહતની વાત કરો. 

• જો તમ ેપ્રશ્ 6 િો "હા" જવાબ આપ્યો છે તો, તેને નકારાતમક COVID-19 પરીક્ષાનું પદરણામ મળે છે, અથવા તમારા ્થાનનક 
જાહેર ્વા્્થ્ય એકમ દ્ારા ્પષ્ીકરણ કરવામાં આવ,ે અથવા અન્ય કોઈ બીમારીનું નનિાન કરવામાં આવ ેત ેપછી મવદ્ાથથી/બાળક 
શાળા અથવા ચાઈ્ડ કેર પર પાછા આવી શકે છે. 

• મવદ્ાથથી/બાળકમાં લક્ષણો જોવા મળે અથવા વ્યક્તરત પરીક્ષણો નકારાતમક આવ ેઅથવા તમારા જાહેર ્વા્્થ્ય એકમ દ્ારા 
્પષ્ીકરણ ન થા્ય ત્યાં સુધી અથવા અન્ય બીમારીનું નનિાન થા્ય ત્યાં સુધી તમારા ભાઈ-બહેન અથવા તમારા ઘરના અન્ય લોકોએ 
ઘરે રહેવુ ંઆવશ્યક છે. 

• આ પદરણામ મવશે તેમન ેજણાવવા માટ ેતમારા શાળા/ચાઈ્ડ કેર પ્રિાતાનો સંપક્ડ  કરો.

�જો તિે બધા પ્રશ્ોિા “િા” જવાબ આપ્યા છે, તો તિારં બાળક શાળા/ચાઇલ્ડ કેર પર જઇ શકે છે કારણ કે તે સ્વસ્્થ લાગ ેછે 
અિ ેતેઓ COVID-19 િા સંપક્ક િાં આવ્યા િ્થી. આ પદરણાિ (જો લાગયુ હો્ય તો) મવશે કિ્ઝચારરીઓિે જણાવવા િાટે તિારા 
શાળા/ચાઈલ્ડ કેર પ્રદાતાિી સ્્થામપત પ્રદક્્યાિે અનયુસરો.

જાહેર સ્વાસ્્થ્ય ઓનટેદર્યો- સંપક્ક  ટે્સસંગ
આ પ્રશ્ોિા જવાબો આપવા વૈકકલપક છે. આ માનહતીનો ઉપ્યોર ફ્ત જાહેર ્વા્્થ્ય અમધકારીઓ દ્ારા સંપક્ડ  ટ્સેસંર માટ ેકરવામાં 
આવશ.ે બધી માનહતી 28 દિવસમા ંકાઢી નાખવામાં આવશ.ે

તારરીખ:  

િાિ:  

ફોિ અ્થવા ઈ-િેઈલ:  


