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ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ / ਸਿੱਸਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੋਸਿਡ-19 ਲਈ ਿਕੂਲ ਅਤੇ  
ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਚਂ ਿੰਿਕਰਣ 4: 24 ਫਰਿਰੀ, 2021 

ਿਕੂਲ ਜਾ ਂਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਂਸਿਸਿਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਬੱਸਚਆ ਂਿੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਸਿਡ-19 ਲਈ 
ਮੁੱਢਲੀ-ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਿ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਿੀ ਤਰਫੋਂ ਉਿਿੇ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ/ਸਿਗਰਾਿ ਭਰ ਿਕਿੇ ਹਿ।

ਮਿਤੀ (ਿਹੀਨਾ-ਮਿਨ-ਸਾਲ)           

ਮੁੱਢਲੀ-ਜਾਚਂ ਲਈ ਿਿਾਲ 
1. ਕੀ ਸਪਛਲੇ 14 ਸਿਿਾ ਂਿੌਰਾਿ ਸਿਸਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਜਾ ਂਉਹਿਾ ਂਿੇ ਿਾਲ ਰਸਹਣ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ ਕੈਿੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ

ਸਗਆ ਹੈ?
ਜ ੇਿੂਮਜਆ ਂਤੋਂ ਵੱਖ ਰਮਹਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ (ਮਜਵੇਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਕਰ ਜ ੋਕੰਿ 'ਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਨੇਡਾ-ਯੂ.ਐਸ. ਸੀਿਾ  
ਪਾਰ ਕਰਿਾ ਹੈ), ਤਾ ਂ“ਨਹੀਂ” ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

2. ਕੀ ਸਕਿੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਿੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਜਾ ਂਜਿਤਕ ਸਿਹਤ ਯੂਸਿਟ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਹਾ ਹੈ ਸਕ ਸਿਸਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ  ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ
ਇਿ ਿਮੇਂ ਿੂਸਜਆ ਂਤੋਂ ਿੱਿ (ਘਰ ਿੇ ਅੰਿਰ) ਰਸਹੰਿੇ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਿੇ ਹਿ?  
ਅਮਜਹਾ ਰੋਗ ਿ ੇਪਸਾਰ ਜਾ ਂਸੰਪਰਕ ਟਰੇਮਸੰਗ ਿ ੇਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

3. ਕੀ ਸਪਛਲੇ 14 ਸਿਿਾ ਂਿੌਰਾਿ ਸਿਸਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੀ ਪਛਾਣ ਸਕਿੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਪੀੜਤ ਸਿਅਕਤੀ ਿੇ “ਿਜ਼ਿੀਕੀ ਿੰਪਰਕ”  ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ
ਿਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

4. ਕੀ ਸਪਛਲੇ 14 ਸਿਿਾ ਂਿੌਰਾਿ ਸਿਸਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਿਿੇ ਿੈਲ ਫੋਿ 'ਤ ੇਕੋਸਿਡ ਅਲਰਟ ਐਕਿਪੋਜ਼ਰ ਿੀ ਿੂਚਿਾ   ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ
ਸਮਲੀ ਹੈ? 
ਜ ੇਉਸ ਨੇ ਪਮਹਲਾ ਂਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਮਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨੈਮਗਮਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂ“ਨਹੀਂ” ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

5. ਕੀ ਸਿਸਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਇਿ ਿਮੇਂ ਇਹਿਾ ਂਸਿਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਲੱਛਣ ਅਿੁਭਿ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ?  
ਮਕਸ/ੇਸਾਰ ੇਅਮਜਹ ੇਲੱਛਣਾ ਂਨੂੰ ਚੁਣ ੋਜ ੋਨਵੇਂ ਹਨ, ਮਵਗੜ ਰਹ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਗਆਤ ਕਾਰਨਾ ਂਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਤਕਲੀਫਾ ਂਨਾਲ  
ਜੁੜ ੇਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬੁਿਾਰ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਕੰਬਣੀ   ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ
ਬੁਖਾਰ 37.8 ਮਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ/100 ਮਡਗਰੀ ਫਾਰੇਨਹਾਇਟ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ

ਿੰਘ ਜਾ ਂਿੰਘੂਰ ੇਿਾਲੀ ਿੰਘ (ਿਰਿਰੀ)  ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ
ਮਨਰੰਤਰ, ਆਿ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਆਿਾ, ਸਾਹ ਲੈਂਿ ੇਸਿੇਂ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਨਕਲਣਾ (ਹੋਰ ਮਗਆਤ ਕਾਰਨਾ ਂਜਾ ਂਤਕਲੀਫਾ,ਂਮਜਵੇਂ,ਿਿਾ,  
ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਪ੍ਰਤੀਮਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਵਾ ਿਾਰਗ ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਮਧਤ)

ਿਾਹ ਲੈਣ ਸਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ   ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ
ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਡੂੰਘ ੇਸਾਹ ਲੈਣ ਮਵੱਚ ਿੁਸ਼ਕਲ (ਿਿਾ ਜਾ ਂਹੋਰ ਮਗਆਤ ਕਾਰਨਾ ਂਜਾ ਂਤਕਲੀਫਾ ਂਨਾਲ ਅਸੰਬੰਮਧਤ)

ਿੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾ ਂਿਿਾਿ ਸਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾ ਂਿੁਕਿਾਿ  ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ
ਿੌਸਿੀ ਅਲਰਜੀਆ,ਂ ਤੰਤ ੂਮਵਕਾਰਾ,ਂ ਜਾ ਂਹੋਰ ਮਗਆਤ ਕਾਰਨਾ ਂਜਾ ਂਤਕਲੀਫਾ ਂਨਾਲ ਅਸੰਬੰਮਧਤ 

ਗਲੇ ਸਿੱਚ ਿਰਾਸ਼ ਜਾ ਂਸਿਗਲਣ ਸਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ  ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ
ਮਨਗਲਣ ਿੌਰਾਨ ਿਰਿ ਹੋਣਾ (ਿੌਸਿੀ ਅਲਰਜੀਆ,ਂ ਐਮਸਡ ਮਰਫਲੈਕਸ,ਜਾ ਂਹੋਰ ਮਗਆਤ ਕਾਰਨਾ ਂਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਤਕਲੀਫਾ ਂ 
ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਮਧਤ)

ਿੱਕ ਿਗਣਾ ਜਾ ਂਬੰਿ ਹੋਣਾ   ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ
 ਿੌਸਿੀ ਅਲਰਜੀਆ,ਂ ਠੰਡੇ ਿੌਿਸ ਮਵੱਚ ਬਾਹਰ ਰਮਹਣ, ਜਾ ਂਹੋਰ ਮਗਆਤ ਕਾਰਨਾ ਂਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਤਕਲੀਫਾ ਂਨਾਲ ਅਸੰਬੰਮਧਤ

ਸਿਰ ਿਰਿ ਹੋਣਾ  ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ
ਗੈਰ-ਿਾਿੂਲੀ, ਲੰਿ ੇਸਿੇਂ ਤੱਕ ਰਮਹਣ ਵਾਲਾ ਮਸਰ ਿਰਿ (ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਸਰ ਿਰਿ, ਪੁਰਾਣੀ ਿਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਜਾ ਂਹੋਰ ਮਗਆਤ  
ਕਾਰਨਾ ਂਜਾ ਂਤਕਲੀਫਾ ਂਨਾਲ ਅਸੰਬੰਮਧਤ) 
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ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆ ਂਅਤੇ/ਜਾ ਂਿਿਤ  ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ
ਉਤੇਜਨਾਸ਼ੀਲ ਿਲ ਮਸੰਡਰੋਿ, ਮਵਆਕੁਲਤਾ, ਿਾਹਵਾਰੀ ਿਰੋੜ, ਜਾ ਂਹੋਰ ਮਗਆਤ ਕਾਰਨਾ ਂਜਾ ਂਤਕਲੀਫਾ ਂਨਾਲ ਅਸੰਬੰਮਧਤ

ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਿਾ ਥਕੇਿਾ ਂਜਾ ਂਮਾਿ-ਪੇਸ਼ੀਆ ਂਸਿੱਚ ਿਰਿ ਹੋਣਾ  ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ
ਅਸਧਾਰਣ ਥਕੇਵਾ,ਂ ਤਾਕਤ ਿੀ ਘਾਟ, ਨਵੇਂ ਜੰਿ ੇਬੱਮਚਆ ਂਨੂੰ ਘੱਟ ਿੁੱਧ ਮਪਆਉਣਾ (ਮਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਅਨੀਂਿਰ,ੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਮਵਕਾਰ,  
ਅਚਾਨਕ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਗਆਤ ਕਾਰਨਾ ਂਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਤਕਲੀਫਾ ਂਨਾਲ ਅਸੰਬੰਮਧਤ)

6. ਕੀ ਸਿਸਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੇ ਿਾਲ ਰਸਹਣ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ ਇਿ ਿਮੇਂ ਕੋਸਿਡ-19 ਿੇ ਿਿੇਂ ਲੱਛਣ ਅਿੁਭਿ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ   ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ
ਅਤੇ/ਜਾ ਂਲੱਛਣ ਅਿੁਭਿ ਕਰਿ ਿੇ ਬਾਅਿ ਟੈਿਟ ਿੇ ਿਤੀਸਜਆ ਂਿਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ?

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਚਂ ਿਾਲੇ ਿਿਾਲਾ ਂਿੇ ਜਿਾਬ

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਿਿਾਲ 1 ਜਾ ਂ3 ਿਾ ਜਿਾਬ “ਹਾ”ਂ ਸਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਕੂਲ ਜਾ ਂਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿੱਚ ਿਾ ਜਾਓ।

• ਮਵਮਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕਾਤਂਵਾਸ ਮਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ (ਘਰ ਰਮਹਣਾ) ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 
ਮਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਨਕਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ।

• ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਿਿਾਲ 1 ਿਾ ਜਿਾਬ “ਹਾ”ਂ ਮਵੱਚ ਮਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਿੀ ਸਲਾਹ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਮਵਮਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ 
ਕੇਅਰ ਮਵੱਚ ਤਾ ਂਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਿੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਯੂਮਨਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। 

 ∙ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾ ਂਜਾ ਂਘਰ ਿ ੇਿੂਜ ੇਲੋਕਾ ਂਜਾ ਂਭੈਣ-ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ 14 ਮਿਨਾ ਂਲਈ ਇਕਾਤਂਵਾਸ ਮਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ (ਘਰ ਰਮਹਣਾ) ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

• ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਿਿਾਲ 3 ਿਾ ਜਿਾਬ “ਹਾ”ਂ ਮਵੱਚ ਮਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਮਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਸਿੇਤ ਮਕਸ ੇਵੀ ਸਲਾਹ 
ਜਾ ਂਿੁੱਲਾਕਂਣ ਲਈ ਮਕਸ ੇਡਾਕਟਰ/ਮਸਹਤ ਿੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜ ੇਟੈਸਟ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਮਗਮਟਵ ਆਉਂਿਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਵੀ ਮਵਮਿਆਰਥੀ/
ਬੱਚਾ 14 ਮਿਨਾ ਂਬਾਅਿ ਹੀ ਸਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ।

 ∙ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਟਰਾਟਂੋਂ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਿ ੇਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਮਕਆ ਂਮਵੱਚ ਰਮਹੰਿ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਘਰ ਿ ੇਿੂਜ ੇਲੋਕਾ ਂਨੂੰ 14 ਮਿਨ ਘਰ ਿ ੇ
ਅੰਿਰ ਰਮਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਅਮਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜੋਖਿਾ ਂਿ ੇਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 ∙ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਿ ੇਿੂਜ ੇਇਲਾਮਕਆ ਂਮਵੱਚ ਰਮਹੰਿ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਮਰਵਾਰ ਿ ੇਿੂਜ ੇਲੋਕ ਸਕੂਲ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜਾ ਂਕੰਿ 'ਤ ੇ
ਜਾ ਸਕਿ ੇਹਨ, ਪਰ ਿੂਜ ੇਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾ ਂਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਨਕਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ 
ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

• ਜ ੇਲੱਛਣ ਪੈਿਾ ਹੋ ਜਾਿਂ ੇਹਨ ਜਾ ਂਟੈਸਟ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਮਜ਼ਮਟਵ ਆਉਂਿਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਹੋਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਯੂਮਨਟ ਜਾ ਂ
ਡਾਕਟਰ/ਮਸਹਤ ਿੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰ ੇਸਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨੂੰ ਿੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਿਿਾਲ 2 ਿਾ ਜਿਾਬ “ਹਾ”ਂ ਸਿੱਚ ਸਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਕੂਲ ਜਾ ਂਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿੱਚ ਿਾ ਜਾਓ। 

• ਮਵਮਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕਾਤਂਵਾਸ ਮਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ (ਘਰ ਰਮਹਣਾ) ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਿ ੇਇਲਾਵਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 
ਮਨਕਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ।

• ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਿੀ ਸਲਾਹ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਮਵਮਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਯੂਮਨਟ ਵਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਿ ੇਬਾਅਿ 
ਹੀ ਸਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

• ਜ ੇਉਹਨਾ ਂਮਵੱਚ ਲੱਛਣ ਪੈਿਾ ਹੋ ਜਾਿਂ ੇਹਨ, ਤਾ ਂਹੋਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਯੂਮਨਟ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ/ਮਸਹਤ ਿੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਟਰਾਟਂੋਂ ਵਰਗ ੇਸੂਬੇ ਿ ੇਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਮਕਆ ਂਮਵੱਚ ਰਮਹੰਿ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਘਰ ਿ ੇਿੂਜ ੇਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਘਰ ਿ ੇਅੰਿਰ ਰਮਹਣਾ 
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਅਮਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜੋਖਿਾ ਂਿ ੇਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

• ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਿ ੇਿੂਜ ੇਇਲਾਮਕਆ ਂਮਵੱਚ ਰਮਹੰਿ ੇਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਮਰਵਾਰ ਿ ੇਿੂਜ ੇਲੋਕ ਸਕੂਲ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜਾ ਂਕੰਿ 'ਤ ੇਜਾ 
ਸਕਿ ੇਹਨ, ਪਰ ਿੂਜ ੇਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾ ਂਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਨਕਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

• ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰ ੇਸਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨੂੰ ਿੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਿਿਾਲ 4 ਿਾ ਜਿਾਬ “ਹਾ”ਂ ਸਿੱਚ ਸਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਕੂਲ ਜਾ ਂਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰਸਿੱਚ ਿਾ ਜਾਓ।

• ਮਵਮਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕਾਤਂਵਾਸ ਮਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ (ਘਰ ਰਮਹਣਾ) ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਿ ੇਇਲਾਵਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 
ਮਨਕਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ।

• ਉਹਨਾ ਂਿਾ ਕੋਮਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਕਸ ੇਿੁੱਲਾਕਂਣ ਕੇਂਿਰ ਮਵੱਚ ਜਾਓ। 

 ∙ ਜ ੇਉਹਨਾ ਂਿ ੇਟਸੈਟ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗਮੇਟਵ ਆਉਂਿਾ ਹ ੈ(ਉਹਨਾ ਂਮਵਚੱ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹ)ੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਸਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ।

 ∙ ਜ ੇਉਹਨਾ ਂਿ ੇਟੈਸਟ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਮਜ਼ਮਟਵ ਆਉਂਿਾ ਹੈ (ਉਹਨਾ ਂਮਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਹੈ), ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਯੂਮਨਟ ਿੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਿ ੇਹਨ।
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• ਜ ੇਉਸ ਮਵੱਚ ਲੱਛਣ ਪੈਿਾ ਹੋ ਜਾਿਂ ੇਹਨ, ਤਾ ਂਹੋਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਯੂਮਨਟ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ/ਮਸਹਤ ਿੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਮਰਵਾਰ ਿ ੇਿੂਜ ੇਲੋਕ ਸਕੂਲ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮਵੱਚ ਜਾ ਂਕੰਿ 'ਤ ੇਜਾ ਸਕਿ ੇਹਨ, ਪਰ ਿੂਜ ੇਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾ ਂਕਰਕੇ ਉਿੋਂ ਤੱਕ 
ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਨਕਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਜਿੋਂ ਤੱਕ ਕੋਮਵਡ ਐਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀ ਿ ੇਟੈਸਟ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਮਟਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਿਾ ਜਾ ਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਯੂਮਨਟ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਿਂੀ। 

• ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰ ੇਸਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨੂੰ ਿੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਿਿਾਲ 5 ਜਾ ਂਿਿਾਲ 6 ਿੇ ਹੇਠਾ ਂਿੱਿੇ ਲੱਛਣਾ ਂਸਿਚੋਂ ਸਕਿੇ ਿਾ ਿੀ ਜਿਾਬ “ਹਾ”ਂ ਸਿੱਚ ਸਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਕੂਲ ਜਾ ਂਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿੱਚ  
ਿਾ ਜਾਓ।

• ਮਵਮਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕਾਤਂਵਾਸ ਮਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ (ਘਰ ਰਮਹਣਾ) ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਿ ੇਇਲਾਵਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 
ਮਨਕਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ।

• ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ 5 ਿਾ ਜਿਾਬ “ਹਾ”ਂ ਮਵੱਚ ਮਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਮਵਮਿਆਰਥੀ /ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਮਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ,  
ਸਿੇਤ ਮਕਸ ੇਵੀ ਸਲਾਹ ਜਾ ਂਿੁੱਲਾਕਂਣ ਲਈ ਮਕਸ ੇਡਾਕਟਰ/ਮਸਹਤ ਿੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

• ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ 4 ਿਾ ਜਿਾਬ “ਹਾ”ਂ ਮਵੱਚ ਮਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਮਵਮਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ, ਸਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮਵੱਚ ਤਾ ਂਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਿੋਂ ਉਸ 
ਮਵਅਕਤੀ ਿ ੇਕੋਮਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਮਟਵ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਯੂਮਨਟ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾ ਂ
ਉਸ ਿਾ ਮਕਸ ੇਹੋਰ ਮਬਿਾਰੀ ਲਈ ਮਨਿਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 

• ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾ ਂਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਿ ੇਿੂਜ ੇਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਿੋਂ ਤੀਕਰ ਘਰ ਮਵੱਚ ਰਮਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜਿੋਂ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਮਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਵਮਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ 
ਜਾ ਂਮਵਅਕਤੀ ਿ ੇਟੈਸਟ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਮਟਵ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਯੂਮਨਟ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾ ਂਉਸ ਿਾ ਮਕਸ ੇਹੋਰ 
ਮਬਿਾਰੀ ਲਈ ਮਨਿਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 

• ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰ ੇਸਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨੂੰ ਿੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਿਾਰੇ ਿਿਾਲਾ ਂਿਾ ਜਿਾਬ “ਿਹੀਂ” ਸਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿੱਚ ਜਾ ਿਕਿਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਿ 
ਜਾਪਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਿੇ ਿੰਪਰਕ ਸਿੱਚ ਿਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਿਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨੂੰ ਇਿ ਿਤੀਜ ੇਿੇ ਬਾਰੇ ਿੱਿੋ (ਜ ੇਲਾਗੂ 
ਹੁੰਿਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਹਿਾ ਂਿੀ ਿਥਾਪਤ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਜਿਤਕ ਸਿਹਤ ਓਂਟਾਰੀਓ – ਿੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ
ਇਹਿਾ ਂਿਿਾਲਾ ਂਿੇ ਜਿਾਬ ਿੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤ ੇਸਿਰਭਰ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਿ ੇਅਮਧਕਾਰੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਮਸਰਫ 
ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਮਸੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 28 ਮਿਨਾ ਂਮਵੱਚ ਮਿਟਾ ਮਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਤੀ:  

ਿਾਮ:  

ਫੋਿ ਜਾ ਂਈਮੇਲ:  


