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િમિનસ્ટ્ી ઑફ હલેથ િમિનસ્ટ્ી ઑફ એજયકેુશન

કોિવડ સ્કલૂ અને બાળ સભંાળ
કેન્દ્ર સ્ક્ીિનંગ આવિૃતિ મે

િવદ્ાથથીઓ અને બાળકોએ સ્કલૂ અથવા બાળ સભંાળ કેન્દ્રમા ંજતા પહલેા દરરોજ કોિવડ-19 માટે 
સ્ક્ીિનંગ કરાવવુ ંફરિજયાત છે. માતા-િપતા/વાલીઓ બાળક વતી આ ભરી શકે છે.

સ્ક્ીિનંગ પ્રશ્ો 
છેલલા 14 િદવસોમા,ં શુ ંિવદ્ાથથીએ/બાળકે કૅનેડાની બહાર મસુાફરી કરી છે? 

શુ ંકોઈ ડૉકટર, આરોગય સભંાળ પ્રદાતા અથવા જાહરે આરોગય એકમ તમને કહુ ંછે કે  
િવદ્ાથથીએ/બાળકે અતયારે આઈસોલેશનમા ંરહવે ુ ં(ઘરે રહવેાનુ)ં જોઈએ?

3. છેલલા 14 િદવસોમા,ં શુ ંિવદ્ાથથીની/બાળકની તાજેતરમા ંકોિવડ-19 થયો હોય તેવી વયિકતના  
“નજીકના સપંક્ક”મા ંહોય તે પ્રકારની ઓળખ કરવામા ંઆવી છે? 

હા ના

4. છેલલા 14 િદવસોમા,ં શુ ંતે િવદ્ાથથીએ/બાળકે તેના સેલ ફોન પર કોિવડ ઍલટ્ક   
એકસપોઝરનુ ંનોિટિફકેશન મેળવેલુ ંછે?

શુ ંએ િવદ્ાથથી/બાળક અતયારે આમાનંા કોઈ પણ લક્ષણોનો અનભુવ કરે છે? 

તાવ અને/અથવા ઠંડી લાગવી  

ઉધરસ અથવા મોટા અવાજવાળી ઉધરસ (શ્ાસનળીના સોજા અને તીવ્ર ખાસંીવાળો  
બાળકોનો એક રોગ - ક્રૂપ)

શ્ાસ પરૂતો ન આપવો (હાફં ચડવો)  

સ્વાદની કે સ ૂઘંવાની શિકત ઓછી થવી કે ચાલી જવી

ગળં આળં થયુ ંઅથવા ગળે ઉતારવામા ંતકલીફ

પાણી નીકળતુ ંહોય અથવા ફુગાઈ ગયેલુ/ંભરાયેલુ ંનાક

િમિનસ્ટ્ી ઑફ હલેથ  |  િમિનસ્ટ્ી ઑફ એજયકેુશન

કોિવડ-19 સ્કલૂ અને બાળ સભંાળ 

કેન્દ્ર સ્ક્ીિનંગ આવિતિૃ  5: મે 31, 2021 

િવદ્ાથથીઓ અને બાળકોએ સ્કલૂ અથવા બાળ સભંાળ કેન્દ્રમા ંજતા પહલેા દરરોજ કોિવડ-19 માટે 
સ્ક્ીિનંગ કરાવવુ ંફરિજયાત છે. માતા-િપતા/વાલીઓ બાળક વતી આ ભરી શકે છે.

તારીખ (માસ-િદવસ-વષ્ષ) 

સ્ક્ીિનંગ પ્રશ્ો 
1. છેલલા 14 િદવસોમા,ં શુ ંિવદ્ાથથીએ/બાળકે કૅનેડાની બહાર મસુાફરી કરી છે? 

જો ફેડરલ કવૉરનટાઇનની શરતોમાથંી મકુત હોય, તો “ના”ની પસદંગી કરો. 
હા ના

2. શુ ંકોઈ ડૉકટર, આરોગય સભંાળ પ્રદાતા અથવા જાહરે આરોગય એકમ તમને કહુ ંછે કે  
િવદ્ાથથીએ/બાળકે અતયારે આઈસોલેશનમા ંરહવે ુ ં(ઘરે રહવેાનુ)ં જોઈએ? 
આ આઉટબ્ેક (રોગયાળો ફાટી નીકળે) અથવા કૉનટેકટ (સપંક્ષ ) ટે્િસંગને કારણે હોઈ શકે છે.  

હા ના

3. છેલલા 14 િદવસોમા,ં શુ ંિવદ્ાથથીની/બાળકની તાજેતરમા ંકોિવડ-19 થયો હોય તેવી વયિકતના  
“નજીકના સપંક્ક”મા ંહોય તે પ્રકારની ઓળખ કરવામા ંઆવી છે? 

હા ના

4. છેલલા 14 િદવસોમા,ં શુ ંતે િવદ્ાથથીએ/બાળકે તેના સેલ ફોન પર કોિવડ ઍલટ્ક   
એકસપોઝરનુ ંનોિટિફકેશન મેળવેલુ ંછે?
જો ત ેટેસટ (પરીક્ષણ) માટે ગયા હોય અને તેમન ેનેગેિટવ પિરણામ મળયુ ંહોય,  
તો “ના”ની પસદગીં  કરો. 

હા ના

5. શુ ંએ િવદ્ાથથી/બાળક અતયારે આમાનંા કોઈ પણ લક્ષણોનો અનભુવ કરે છે? 
કોઈ પણ/બધા જે નવા છે, વધ ુબગડી રહ્ા હોય અને બીજા જાણકારીમા ંહોય તેવા કારણો અથવા  
તેમન ેપહલાે થીં  રહલીે  પિરિસથિતઓ સાથે સબંિંધત ન હોય, તેમની પસદગીં  કરો.

તાવ અને/અથવા ઠંડી લાગવી  
તાપમાન 37.8 િડગ્ી સેિ્સયસ/100 િડગ્ી ફેરનહાઇટ અથવા તેનાથી વધ ુ

હા ના

ઉધરસ અથવા મોટા અવાજવાળી ઉધરસ (શ્ાસનળીના સોજા અને તીવ્ર ખાસંીવાળો  
બાળકોનો એક રોગ - ક્રૂપ)
સતત, સામાનયથી વધારે, શ્ાસ લેતી વખતે સીટી વગાડવાનો અવાજ (જેનો અસથમા, ચેપ  
પછીના પ્રિતિરિયાશીલ વાયમુાગ્ષ અથવા પહલેાથંી જાણકારીમા ંહોય તેવા અનય કારણો કે  
તેમને પહલેાથંી હોય એવી પિરિસથિતઓ સાથે સબંિંધત ન હોય) 

હા ના

શ્ાસ પરૂતો ન આપવો (હાફં ચડવો)  
શ્ાસ લેવાય નહીં, ઊંડો શ્ાસ લઈ ન શકાય (જેનો અસથમા અથવા પહલેાથંી જાણકારીમા ંહોય  
તેવા અનય કારણો કે તેમને પહલેાથંી હોય એવી પિરિસથિતઓ સાથે સબંિંધત ન હોય)  

હા ના

સ્વાદની કે સ ૂઘંવાની શિકત ઓછી થવી કે ચાલી જવી
જેને સબંધં મોસમની એલજજીઓ, જ્ાનતતંનુી િવકૃિતઓ (નયરુોલોિજકલ િડસઑડ્ષર), અથવા  
પહલેાથંી જાણકારીમા ંહોય તેવા અનય કારણો કે તેમને પહલેાથંી હોય એવી પિરિસથિતઓ સાથે  
સબંિંધત ન હોય  

હા ના

ગળં આળં થયુ ંઅથવા ગળે ઉતારવામા ંતકલીફ
ગળે ઉતારવામા ંપીડા (જેનો મોસમીની એલજજીઓ, ઍિસડ િરફલકસ અથવા પહલેાથંી જાણકારીમા ં 
હોય તેવા અનય કારણો કે તેમને પહલેાથંી હોય એવી પિરિસથિતઓ સાથે સબંિંધત ન હોય) 

હા ના

પાણી નીકળતુ ંહોય અથવા ફુગાઈ ગયેલુ/ંભરાયેલુ ંનાક  
જેનો મોસમની એલજજીઓ, ઠંડા હવામાનમા ંબહાર રહવેાથી અથવા પહલેાથંી જાણકારીમા ં 
હોય તેવા અનય કારણો કે તેમને પહલેાથંી હોય એવી પિરિસથિતઓ સાથે સબંિંધત ન હોય 

હા ના
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માથાનો દુઃખાવો (િશરદદ્ક ) 

જો િવદ્ાથથીએ/બાળકે છેલલા 48 કલાકમા ંકોિવડ-19 રસીકરણ મેળવયુ ંહોય અને તે હળવો  
માથાનો દુઃખાવો અનભુવી રહ્ા હોય જે રસીકરણ પછી જ શરૂ થયો હોય, તો “ના”ની પસદંગી કરો. 

હા ના

ઉબકા આવવા, ઊલટીઓ થવી અને/અથવા ડાયિરઆ (ઝાડા) 

ખબૂ જ વધારે પડતો થાક અથવા સ્નાયઓુમા ંપીડા

જો િવદ્ાથથીએ/બાળકે છેલલા 48 કલાકમા ંકોિવડ-19 રસીકરણ મેળવયુ ંહોય અને તેને હળવો  
થાક લાગે અને/અથવા સ્નાયઓુમા ંહળવી પીડા/સાધંાનોમા ંહળવી પીડા અનભુવી રહ્ો હોય જે બધુ ં 
રસીકરણ પછી જ શરૂ થયુ ંહોય, તો “ના”ની પસદંગી કરો. 

હા ના

6. િવદ્ાથથી/બાળક જે અતયારે જેની સાથે રહ ેછે, તે વયિકત કોિવડ-19ના કોઈ પણ નવા  
લક્ષણો અનભુવી રહ્ા છે અને/અથવા લક્ષણોનો અનભુવ કયા્ક પછી પરીક્ષણના  
પિરણામોની રાહ જુએ છે?

સ્ક્ીિનંગ સવાલોના પિરણામો
જો તમે સવાલ 1 અથવા 3 માટે “હા”નો જવાબ આપયો હોય, તો સ્કલૂ અથવા બાળ સભંાળ કેન્દ્રમા ંજશો નહીં.

• 

• સવાલ 1 માટે “હા”નો

• સવાલ 3 માટે “હા”

∙ 

∙ 

• 

• 
જો તમે સવાલ 2 માટે “હા” જવાબ આપયો હોય તો, સ્કલૂ અથવા બાળ સભંાળ કેન્દ્રમા ંજશો નહીં. 

• 

• 

• 

• 

માથાનો દુઃખાવો (િશરદદ્ક ) 
અસામાનય, લાબંા સમય સધુી ચાલનાર (જેનો ઉશકેરાટ પ્રકારના િશરદદ્ષ , રિોિનક માઇગે્ન  
અથવા પહલેાથંી જાણકારીમા ંહોય તેવા અનય કારણો કે તેમને પહલેાથંી હોય એવી પિરિસથિતઓ  
સાથે સબંિંધત ન હોય) 

જો િવદ્ાથથીએ/બાળકે છેલલા 48 કલાકમા ંકોિવડ-19 રસીકરણ મેળવયુ ંહોય અને તે હળવો  
માથાનો દુઃખાવો અનભુવી રહ્ા હોય જે રસીકરણ પછી જ શરૂ થયો હોય, તો “ના”ની પસદંગી કરો. 

હા ના

ઉબકા આવવા, ઊલટીઓ થવી અને/અથવા ડાયિરઆ (ઝાડા) 
જેનો ઇિરટેબલ બોવલે િસનડ્ોમ, િચંતા, માિસક ધમ્ષ (રકતસ્ાવ)મા ંપીડા અથવા પહલેાથંી  
જાણકારીમા ંહોય તેવા અનય કારણો કે તેમને પહલેાથંી હોય એવી પિરિસથિતઓ સાથે સબંિંધત ન હોય 

હા ના

ખબૂ જ વધારે પડતો થાક અથવા સ્નાયઓુમા ંપીડા
અસામાનય, થાક, ઊજા્ષનો અભાવ, નાના િશશઓુમા ંખબૂ જ ઓછ ંખાવાનુ ં(જેનો ઉદાસી, અિનદ્ા,  
થાઇરોઇડની નબળી કામગીરી (િડસફંકશન), અચાનક થતી ઇજા અથવા પહલેાથંી  
જાણકારીમા ંહોય તેવા અનય કારણો કે તેમને પહલેાથંી હોય એવી પિરિસથિતઓ સાથે સબંિંધત ન હોય)

જો િવદ્ાથથીએ/બાળકે છેલલા 48 કલાકમા ંકોિવડ-19 રસીકરણ મેળવયુ ંહોય અને તેને હળવો  
થાક લાગે અને/અથવા સ્નાયઓુમા ંહળવી પીડા/સાધંાનોમા ંહળવી પીડા અનભુવી રહ્ો હોય જે બધુ ં 
રસીકરણ પછી જ શરૂ થયુ ંહોય, તો “ના”ની પસદંગી કરો. 

હા ના

6. િવદ્ાથથી/બાળક જે અતયારે જેની સાથે રહ ેછે, તે વયિકત કોિવડ-19ના કોઈ પણ નવા  
લક્ષણો અનભુવી રહ્ા છે અને/અથવા લક્ષણોનો અનભુવ કયા્ક પછી પરીક્ષણના  
પિરણામોની રાહ જુએ છે?
લક્ષણો અનભુવનાર જે વયિકતએ છે્લા 48 કલાકમા ંકોિવડ-19 રસીકરણ મેળવયુ ંહોય અને જેને  
હળવો માથાનો દુઃખાવો, થાક, સનાયઓુમા ંપીડા અને/અથવા સાધંાઓમા ંપીડા હોય જે બધુ ંરસીકરણ  
પછી જ શરૂ થયા હોય, તો ““ના””ની પસદંગી કરો. 

હા ના

સ્ક્ીિનંગ સવાલોના પિરણામો
જો તમે સવાલ 1 અથવા 3 માટે “હા”નો જવાબ આપયો હોય, તો સ્કલૂ અથવા બાળ સભંાળ કેન્દ્રમા ંજશો નહીં.

િવઘાથજીએ/બાળકે 14 િદવસો સધુી સે્ફ આઇસોલેટ કરવુ ંજ પડશે (ઘરે જ રહવે ુ ંપડશે) અને ટેસટ કરાવવા અથવા 
તબીબી કટોકટી િસવાય બહાર નીકળવુ ંજોઈએ નહીં.

જો તમે સવાલ 1 માટે “હા”નો જવાબ આપયો હોય, તો પિ્લક હે્ થની સલાહ મજુબ કરશો. જો તમારા સથાિનક જાહરે 
આરોગય એકમ પરવાનગી આપે તો જ િવઘાથજી/બાળક સકલૂ/બાળ સભંાળ કેનદ્મા ંપાછા ફરી શકે છે. 

જો તમ ેસવાલ 3 માટે “હા”નો જવાબ આપયો હોય, તો ડૉકટર/આરોગય સભંાળ પ્રદાતા સાથ ેવાત કરો જેથી તમન ેસલાહ 
અથવા મ ૂ્ યાકંન મળે, જેમા ંકોિવડ-19 ટેસટની જરૂિરયાત છે કે નહીં તનેો પણ સમાવશે થાય છે. િવઘાથજી/બાળક ફકત 14 
િદવસો પછી જ સકલૂ/બાળ સભંાળ કેનદ્મા ંપાછા ફરી શકે છે, ભલે તમેન ેટેસટમા ંનગેેિટવ પિરણામ મળે.

જો તમે પ્રાતંના ચોક્કસ િવસતારોમા ંરહતેા હો, જેમ કે, ટોરોનટો (Toronto) અથવા પીલ (Peel) તો, ભાઈ-બહનેો તથા 
બીજા લોકો જે તમારા પિરવારમા ંછે, તેમણે 14 િદવસો સધુી ઘરમા ંજ રહવે ુ ંપડશે. આ સથાિનક જોખમ પિરબળોને 
કારણે છે. 

જો તમે ઑનટેિરયોના બીજા િવસતારોમા ંરહતેા હો, તો ભાઈ-બહનેો અને તમારા પિરવારના બીજા લોકો સકલૂ, બાળ 
સભંાળ કેનદ્ અથવા કામ પર જઈ શકે છે, પરંત ુબીજા કોઈ િબન-જરૂરી કારણોસર ઘરની બહાર જઈ શકશે નહીં. વધ ુ
માિહતી માટે તમારી સકલૂ/બાળકની સભંાળને પછૂો. 

જો તેમનામા ંલક્ષણો િવકિસત થાય અથવા તેમનો ટેસટ પોિઝિટવ આવે તો, તમારા સથાિનક જાહરે આરોગય એકમ 
અથવા ડૉકટર/આરોગય સભંાળ પ્રદાતાનો સપંક્ષ  કરો.

આ પિરણામ િવશે તેમને જણાવવા માટે તમારી સકલૂ/બાળ સભંાળ પ્રદાતાનો સપંક્ષ  કરો. 

જો તમે સવાલ 2 માટે “હા” જવાબ આપયો હોય તો, સ્કલૂ અથવા બાળ સભંાળ કેન્દ્રમા ંજશો નહીં. 

િવઘાથજી/બાળકે સે્ફ-આઇસોલેટ કરવુ ંજ (ઘરમા ંજ રહવે ુ)ં પડશે અને ફકત તબીબી કટોકટી માટે જ બહાર નીકળી 
શકાશે.

જાહરે આરોગયની સલાહનુ ંપાલન કરો. તમારા સથાિનક જાહરે આરોગય એકમ પરવાનગી આપે તો િવઘાથજી/બાળક 
સકલૂ/બાળ સભંાળ કેનદ્મા ંપાછા ફરી શકે છે. 

જો તેમનામા ંલક્ષણો િવકિસત થાય છે, તો વધ ુસલાહ માટે તમારા સથાિનક જાહરે આરોગય એકમ અથવા ડૉકટર/
આરોગય સભંાળ પ્રદાતાનો સપંક્ષ  કરો.

જો તમે પ્રાતંના ચોક્કસ િવસતારોમા ંરહતેા હો, જેમ કે, ટોરોનટો (Toronto) અથવા પીલ (Peel), તો ભાઈ-બહનેો તથા 
બીજા લોકો જે તમારા પિરવારમા ંછે, તેમણે ઘરમા ંજ રહવે ુ ંપડશે. આ સથાિનક જોખમ પિરબળોને કારણે છે. 
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• 

• 
જો તમે સવાલ 4 માટે “હા” જવાબ આપયો હોય તો, સ્કલૂ અથવા બાળ સભંાળ કેન્દ્રમા ંજશો નહીં.

• 

• 
∙ 
∙ 

• 

• 

• 
સવાલ 5 અથવા સવાલ 6ની નીચે જે પણ લક્ષણોનો સમાવેશ થયો હોય અને તેમાથંી કોઈ પણ લક્ષણનો તમે “હા”મા ં
જવાબ આપયો હોય, તો શાળા અથવા બાળ સભંાળ કેન્દ્રમા ંજશો નહીં.

• 

•  સવાલ 5 માટે “હા”

•  સવાલ 6 માટે “હા”

• 

• 

જો તમે બધા સવાલો માટે “ના” જવાબ આપયો હોય, તો તમારંુ બાળક સ્કલૂ/બાળ સભંાળ કેન્દ્રમા ંજઈ શકે છે, કારણ કે તે 
સ્વસ્થ હોઈ શકે છે અને કોિવડ-19 માટે એકસપોઝર (સપંક્ક )મા ંઆવયુ ંનથી. તમારી સ્કલૂ/બાળ સભંાળ પ્રદાતાની સ્થાિપત 
પ્રિક્યાને અનસુરો, જેથી સ્ટાફ આ પિરણામને જાણી શકે (જો લાગ ુહોય).

જાહરે આરોગય ઑન્ટેિરયો – સપંક્ક ટે્િસંગ
આ પ્રશ્ોનો જવાબ આપવો વૈકિલપક છે.

તારીખ:

નામ: 

ફોન અથવા ઇમેઇલ:

જો તમે ઑનટેિરયોના બીજા િવસતારોમા ંરહતેા હો, તો ભાઈ-બહનેો અને તમારા પિરવારના બીજા લોકો સકલૂ, બાળ 
સભંાળ કેનદ્ અથવા કામ પર જઈ શકે છે, પરંત ુબીજા કોઈ િબન-જરૂરી કારણોસર ઘરની બહાર જઈ શકશે નહીં.  વધ ુ
માિહતી માટે તમારી સકલૂ/બાળકની સભંાળને પછૂો. 

આ પિરણામ િવશે તેમને જણાવવા માટે તમારી સકલૂ/બાળ સભંાળ પ્રદાતાનો સપંક્ષ  કરો.

જો તમે સવાલ 4 માટે “હા” જવાબ આપયો હોય તો, સ્કલૂ અથવા બાળ સભંાળ કેન્દ્રમા ંજશો નહીં.

િવઘાથજી/બાળકે સે્ફ-આઇસોલેટ (ઘરમા ંજ રહવે ુ)ં કરવુ ંફરિજયાત છે અને ફકત તબીબી કટોકટી માટે જ બહાર નીકળી 
શકાશે.

તેમને કોિવડ-19 પરીક્ષણ કરાવવા માટે મ ૂ્ યાકંન કેનદ્ની મલુાકાત લો. 

જો તપાસમા ંતેઓ નેગેિટવ નીકળે છે (તેમને વાયરસ ન હોય), તો તેઓ સકલૂ/બાળ સભંાળ કેનદ્મા ંપાછા ફરી શકે 
છે.

જો તપાસમા ંતેઓ પોિઝિટવ નીકળે છે (તેમને વાયરસ છે), તો જયારે તમારંુ સથાિનક જાહરે આરોગય એકમ 
પરવાનગી આપે તયારે જ તેઓ પાછા જઈ શકે છે.

જો તે લોકોમા ંલક્ષણો િવકિસત થાય છે, તો વધ ુસલાહ માટે તમારા સથાિનક જાહરે આરોગય એકમ અથવા ડૉકટર/
આરોગય સભંાળ પ્રદાતાનો સપંક્ષ  કરો.

જયા ંસધુી વયિકતનો કોિવડ એલટ્ષ  ટેસટ નેગેિટવ આવે નહીં, અથવા તેને તમારા સથાિનક જાહરે આરોગય એકમની 
પરવાનગી મળે નહીં તયા ંસધુી, િબન-જરૂરી કારણોસર ભાઈ-બહનેો અથવા તમારા પિરવારના બીજા લોકો ઘરની 
બહાર જઈ શકશે નહીં, તેઓ સકલૂ, બાળ સભંાળ કેનદ્ અથવા કામ પર જઈ શકે છે. 

આ પિરણામ િવશે તેમને જણાવવા માટે તમારી સકલૂ/બાળ સભંાળ પ્રદાતાનો સપંક્ષ  કરો.

સવાલ 5 અથવા સવાલ 6ની નીચે જે પણ લક્ષણોનો સમાવેશ થયો હોય અને તેમાથંી કોઈ પણ લક્ષણનો તમે “હા”મા ં
જવાબ આપયો હોય, તો શાળા અથવા બાળ સભંાળ કેન્દ્રમા ંજશો નહીં.

િવઘાથજી/બાળકે આઈસોલેટ થવુ ં(ઘરમા ંજ રહવે ુ)ં ફરિજયાત છે અને ફકત ટેસટ માટે કે તબીબી કટોકટી માટે જ બહાર 
જઈ શકાશે.

જો તમે સવાલ 5 માટે “હા”નો જવાબ આપયો હોય, તો સલાહ અથવા મ ૂ્ યાકંન મેળવવા માટે ડૉકટર/આરોગય સભંાળ 
પ્રદાતા સાથે વાત કરો, જેમા ંિવઘાથજી/બાળકને કોિવડ-19 પરીક્ષણની જરૂર છે કે નહીં તે પણ સામેલ છે. 

જો તમે સવાલ 6 માટે “હા”નો જવાબ આપયો હોય, તો કોિવડ-19 નેગેિટવ ટેસટ પિરણામ મેળવયા પછી િવઘાથજી/બાળક 
સકલૂ અથવા બાળ સભંાળ કેનદ્મા ંપાછા ફરી શકે છે, અથવા તમારા સથાિનક જાહરે આરોગય એકમની પરવાનગી 
મેળવી અથવા બીજી કોઈ માદંગીનુ ંિનદાન થઈ જાય તો પણ પાછા જઈ શકે છે. 

જયા ંસધુી િવઘાથજી/બાળક નેગેિટવ લક્ષણો અથવા નેગેિટવ ટેસટ પિરણામો બતાવે નહીં તયા ંસધુી ભાઈ-બહનેો અથવા 
પિરવારના બીજા લોકો ઘરમા ંજ રહશેે, જો તેમને જાહરે આરોગય એકમ તરફથી પરવાનગી મળી હોય અથવા તેમનુ ં
િનદાન બીજી કોઈ માદંગી માટે થયુ ંહોય તો તેઓ બહાર નીકળી શકશે. 

આ પિરણામ િવશે તેમને જણાવવા માટે તમારી સકલૂ/બાળ સભંાળ પ્રદાતાનો સપંક્ષ  કરો.

જો તમે બધા સવાલો માટે “ના” જવાબ આપયો હોય, તો તમારંુ બાળક સ્કલૂ/બાળ સભંાળ કેન્દ્રમા ંજઈ શકે છે, કારણ કે તે 
સ્વસ્થ હોઈ શકે છે અને કોિવડ-19 માટે એકસપોઝર (સપંક્ક )મા ંઆવયુ ંનથી. તમારી સ્કલૂ/બાળ સભંાળ પ્રદાતાની સ્થાિપત 
પ્રિક્યાને અનસુરો, જેથી સ્ટાફ આ પિરણામને જાણી શકે (જો લાગ ુહોય).

જો છે્લા 48 કલાકોમા ંિવઘાથજી/બાળકન ેકોિવડ-19 રસીકરણ મળયુ ંહોય અન ેતને ેહળવુ ંિશરદદ્ષ , થાક, સનાયઓુમા ંદુઃખાવો 
અન/ેઅથવા સાધંામા ંપીડા હોય જે રસીકરણ પછી જ શરૂ થયા હોય, અન ેબીજા કોઈ લક્ષણો ન હોય, તો તમેણે સકલૂ/બાળ 
સભંાળ કેનદ્ના પરૂા સમય દરમયાન યોગય રીત ેબધંબેસત ુ ં(િફટ કરેલુ)ં માસક પહરેવુ ંપડશ.ે ખાવાનુ ંખાતા પ્રવાહી પીતા ંસમયે 
જ માસક કાઢી નાખવામા ંઆવશ ેઅન ેજયારે માસક નીકળી જાય તયારે ઓછામા ંઓવુ ંબ ેમીટર દૂર તમેણે બીજાઓથી રહવે ુ ં
પડશ.ે જો લક્ષણો વધારે ખરાબ થઈ જાય, અન ે48 કલાકોથી વધ ુચાલ ુરહ,ે અથવા તમેન ેબીજા લક્ષણો િવકિસત થઈ જાય, 
તો તમેણે સકલૂ/બાળ સભંાળ તરત જ છોડી સે્ ફ-આઈસોલટે કરી કોિવડ-19 ટેસટ કરાવવુ ંપડશ.ે 

જાહરે આરોગય ઑન્ટેિરયો – સપંક્ક  ટે્િસંગ
આ પ્રશ્ોનો જવાબ આપવો વૈકિલપક છે. આ માિહતીનો ઉપયોગ ફકત જાહરે આરોગય અિધકારીઓ દ્ારા સપંક્ષ  ટે્િસંગ માટે 
કરવામા ંઆવશે. તમામ માિહતી 28 િદવસમા ંકાઢી નાખવામા ંઆવશે.

તારીખ:  

નામ:  

ફોન અથવા ઇમેઇલ:  


	કોિવડ-19 સ્કૂલ અને બાળ સંભાળ કેન્દ્ર સ્ક્ીિનંગ 
	સ્ક્ીિનંગ પ્રશ્ો 
	1. છેલલા 14 િદવસોમાં, શું િવદ્ાથથીએ/બાળકે કૅનેડાની બહાર મુસાફરી કરી છે? 
	2. શું કોઈ ડૉકટર, આરોગય સંભાળ પ્રદાતા અથવા જાહેર આરોગય એકમ તમને કહું છે કે િવદ્ાથથીએ/બાળકે અતયારે આઈસોલેશનમાં રહેવું (ઘરે રહેવાનું) જોઈએ? 
	3. છેલલા 14 િદવસોમાં, શું િવદ્ાથથીની/બાળકની તાજેતરમાં કોિવડ-19 થયો હોય તેવી વયિકતના “નજીકના સંપક્ક”માં હોય તે પ્રકારની ઓળખ કરવામાં આવી છે? 
	4. છેલલા 14 િદવસોમાં, શું તે િવદ્ાથથીએ/બાળકે તેના સેલ ફોન પર કોિવડ ઍલટ્ક એકસપોઝરનું નોિટિફકેશન મેળવેલું છે?
	5. શું એ િવદ્ાથથી/બાળક અતયારે આમાંના કોઈ પણ લક્ષણોનો અનુભવ કરે છે? 
	તાવ અને/અથવા ઠંડી લાગવી 
	ઉધરસ અથવા મોટા અવાજવાળી ઉધરસ (શ્ાસનળીના સોજા અને તીવ્ર ખાંસીવાળો બાળકોનો એક રોગ - ક્રૂપ)
	શ્ાસ પૂરતો ન આપવો (હાંફ ચડવો) 
	સ્વાદની કે સૂંઘવાની શિકત ઓછી થવી કે ચાલી જવી
	ગળં આળં થયું અથવા ગળે ઉતારવામાં તકલીફ
	પાણી નીકળતું હોય અથવા ફુગાઈ ગયેલું/ભરાયેલું નાક 
	માથાનો દુઃખાવો (િશરદદ્ક) 
	ઉબકા આવવા, ઊલટીઓ થવી અને/અથવા ડાયિરઆ (ઝાડા) 
	ખૂબ જ વધારે પડતો થાક અથવા સ્નાયુઓમાં પીડા

	6. િવદ્ાથથી/બાળક જે અતયારે જેની સાથે રહે છે, તે વયિકત કોિવડ-19ના કોઈ પણ નવા લક્ષણો અનુભવી રહ્ા છે અને/અથવા લક્ષણોનો અનુભવ કયા્ક પછી પરીક્ષણના પિરણામોની રાહ જુએ છે?

	સ્ક્ીિનંગ સવાલોના પિરણામો
	જો તમે સવાલ 1 અથવા 3 માટે “હા”નો જવાબ આપયો હોય, તો સ્કૂલ અથવા બાળ સંભાળ કેન્દ્રમાં જશો નહીં.
	જો તમે સવાલ 2 માટે “હા” જવાબ આપયો હોય તો, સ્કૂલ અથવા બાળ સંભાળ કેન્દ્રમાં જશો નહીં. 
	જો તમે સવાલ 4 માટે “હા” જવાબ આપયો હોય તો, સ્કૂલ અથવા બાળ સંભાળ કેન્દ્રમાં જશો નહીં.
	સવાલ 5 અથવા સવાલ 6ની નીચે જે પણ લક્ષણોનો સમાવેશ થયો હોય અને તેમાંથી કોઈ પણ લક્ષણનો તમે “હા”માં જવાબ આપયો હોય, તો શાળા અથવા બાળ સંભાળ કેન્દ્રમાં જશો નહીં.

	જો તમે બધા સવાલો માટે “ના” જવાબ આપયો હોય, તો તમારું બાળક સ્કૂલ/બાળ સંભાળ કેન્દ્રમાં જઈ શકે છે, કારણ કે તે સ્વસ્થ હોઈ શકે છે અને કોિવડ-19 માટે એકસપોઝર (સંપક્ક)માં આવયું નથી. તમારી સ્કૂલ/બાળ સંભાળ પ્રદાતાની સ્થાિપત પ્રિક્યાને અનુસરો, જેથી સ્ટાફ આ પિરણામને જાણી શકે (જો લાગુ હોય).
	જાહેર આરોગય ઑન્ટેિરયો – સંપક્ક ટ્ેિસંગ




