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ਸਿਹਤ ਮਤਰਾਲਾ  |  ਸਿਸਿਆ ਮਤਰਾਲਾ

ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਿਚਲ 
ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸਚਆਂ ਲਈ 
COVID-19 ਿਕੀਸਿਗ ਟੂਲ ਿਿਕਰਣ 3: 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਬਸਚਆਂ ੂਿੰ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਸਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਿਾ COVID-19 ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਿੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ/ਿਰਪਿਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਿ ੂਿੰ ਭਰ ਿਕਦ ੇਹਿ।

ਤਾਰੀਖ (ਮਹੀਨਾ-ਦਿਨ-ਸਾਲ)  

ਿਕੀਸਿਗ ਿੰਬੰਧੀ ਿਿਾਲ

1. ਕੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਇਿ ਿਮੇਂ ਇਹਿਾਂ ਸਿਚੋਂ ਸਕਿ ੇਲੱਛਣ ਦਾ ਅਿਭਿ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ? 
ਇੱਥੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਲੱਛਣ ਉਹ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜ ੋਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇCOVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਿਤ ਹੁਿੇ ਹਨ। ਜ ੇਤੁਹਾਨ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਅਲੱਗ 
ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਆਨ ਦਿਓ ਦਕ COVID-19 ਿੇ ਲਛਣਾਂ ਵਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣੂ COVID-19 
ਕੇਸਾਂ ਿੇ ਸਪਰਕਾਂ ਲਈ ਰੈਦਪਡ ਐਟੀਜਨ ਟੈਸਦਟਗ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ।

ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਅਕਤੀ ਜ ੋਦਬਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਅੰਿਰ ਦਬਮਾਰੀ ਿੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ੂਨੰ ਘਰ 
ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

ਅਦਜਹੇ ਕੋਈ ਵੀ/ਸਾਰੇ ਚੁਣੋ ਜੋ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਬਿਤਰ ਹੋ ਰਹ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਅਦਜਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਦਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜ ੋਉਹਨਾਂ 
ੂਨੰ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਹਨ।

ਬੁਿਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਂਬਾ 
37.8 ਦਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ/100 ਦਡਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਜਾਂ ਵੱਿ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਂਬਾ 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਿੰਘ (ਕਰੁਪ)
ਦਨਰੰਤਰ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦਿਆਿਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸੀਟੀ ਿੀ ਆਵਾਿ ਆਉਣਾ (ਿਮਾ, ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿ ੇਪ੍ਰਤੀਦਕਦਰਆਤਮਕ  
ਹਵਾ-ਸਰੁਾਖ, ਜਾਂ ਅਦਜਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ੂਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਦਥਤੀਆ, ਂ ਜ ੋਉਹਨਾਂ ੂਨੰ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਨਹੀਂ ਹ)ੈ 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਿਾਹ ਔਿਾ ਆਉਣਾ 
ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਡੂਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਾ (ਿਮਾ ਜਾਂ ਅਦਜਹ ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਦਥਤੀਆਂ,  
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ੂਨੰ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਿੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਣਾ
ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀ, ਤਤੂਆਂ ਸੰਬੰਿੀ ਦਵਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਗਆਤ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਦਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਨਹੀਂ ਜ ੋ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਹਨ 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਿਤ
ਇਦਰਟੇਬਲ ਬਾਉਲ ਦਸਡਰੋਮ, ਦਚਤਾ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਸੰਬੰਿੀ ਕੜਵਲਾਂ,  ਜਾਂ ਅਦਜਹ ੇਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਦਥਤੀਆਂ,  
ਜ ੋਉਹਨਾਂ ੂਨੰ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

2. ਕੀ ਇਹਿਾਂ ਸਿਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦਾ ਹੈ?

• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾ COVID-19 ਿੇ ਦਖਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹ ੈ(ਿੋ-ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਟੀਕੇ ਿੀ ਲੜੀ ਿੀ ਅੰਤਮ ਖੁਰਾਕ 
ੂਨੰ 14 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਦਗਆ ਹ)ੈ

• ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਦਪਛਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਵੱਚ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਦਿਦਟਵ ਆਇਆ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਸ ਿੇ ਹਟਣ ਤੱਕ)
ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3, 4, 5 ਛੱਡ ਦਿਓ

ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਦਨਗ ਟੂਲ ੂਨੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ੇਹੋ ਤਾਂ ਦਨੱਜੀ ਦਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਿਾ ਉਿੇਸ਼ ਸਹੀ 
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿੀਆਂ ਦਹਿਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ ੋਟੀਕੇ ਿੀ ਸਦਥਤੀ ਅਤੇ ਦਪਛਲ ਲਾਗ ਿੇ ਇਦਤਹਾਸ 'ਤ ੇਅਿਾਰਤ ਹਨ।
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3. ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ, ਸਜਿ ਦੇ ਿਾਲ ਸਿਸਦਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਰਸਹਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਿਮੇਂ ਕੋਈ ਿਿੇਂ COVID-19 ਲਛਣਾਂ ਦਾ  
ਅਿਭਿ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲਛਣਾਂ ਦਾ ਅਿਭਿ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਿਤੀਸਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ? 
ਬੱਚ ੇ(<18 ਿਾਲ ਉਮਰ):  ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਂਬਾ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਖੰਘ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਣਾ, ਸੁਆਿ ਜਾਂ ਬਾਸ਼ਣਾ ਦਵੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ  
ਨਕਸਾਨ, ਘਬਰਾਹਟ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਤ

ਬਾਲਗ: (≥18 ਿਾਲ ਉਮਰ):  ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਂਬਾ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਖੰਘ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਣਾ, ਸੁਆਿ ਜਾਂ ਗੰਿ ਦਵੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ  
ਨਕਸਾਨ, ਥਕਾਵਟ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਵੱਚ ਿਰਿ

ਜ ੇਲਛਣਾਂ ਿਾ ਅਨਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲ ਦਵਅਕਤੀ ਨੇ ਦਪਛਲ 48 ਘਦਟਆਂ ਦਵੱਚ COVID-19 ਿਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ  
ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਰਫ ਹਲਕੀ ਥਕਾਵਟ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿੇ ਿਰਿ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਿੇ ਿਰਿ ਿਾ ਅਨਭਵ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ ਜ ੋ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਿੀ ਚੁਣੋ। 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

4. ਸਪਛਲ 10 ਸਦਿਾਂ ਸਿੱਚ, ਕੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੇ ਸਿਅਕਤੀ ਦੇ “ਿੜਲ ਿਪਰਕ” ਿਜੋਂ ਪਛਾਣ  
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਜਿ ੂਿੰ ਇਿ ਿਮੇਂ COVID-19 ਹੈ? 
ਜ ੇਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਨ ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਕਰਨ ਿੀ ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ “ਨਹੀਂ”  
ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

5. ਸਪਛਲ 10 ਸਦਿਾਂ ਸਿੱਚ, ਕੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਿੰ ਆਪਣੇ ਿੈੱਲ ਫੋਿ 'ਤੇ COVID ਚੇਤਾਿਿੀ ਿਪਰਕ ਦੀ ਿੂਚਿਾ  
ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? 
ਜ ੇਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿਾ ਲੈਬ ਅਿਾਰਤ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਨਗੇਦਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ “ਨਹੀਂ”  
ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

6. ਕੀ ਹੇਠ ਸਲਸਿਆਂ ਸਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੁਦਾ ਹੈ?

• ਸਪਛਲ 14 ਸਦਿਾਂ ਸਿੱਚ, ਸਿਸਦਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੇ ਕੈਿਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਿਿ  
ਅਲੱਗ ਰਸਹਣ ਲਈ ਸਕਹਾ ਸਗਆ

• ਸਪਛਲ 14 ਸਦਿਾਂ ਸਿੱਚ, ਸਿਸਦਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੇ ਕੈਿਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਿਿ ਸਕਹਾ  
ਸਗਆ ਸਕ ਉਹ ਿਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿੱਚ ਿਾ ਜਾਿ ੇ

ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਆਨ ਦਿਓ ਦਕ ਜੇ ਬਚੇ/ਦਵਦਿਆਰਥੀ ਦਾਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨ  
ਸਘੀ ਕੁਆਰਟੀਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਇੱਕ ਅਸਜਹੇ ਿਾਥੀ ਦੇ ਿਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਿੀ ਸਜਿ ਦਾ  
ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਵਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ। ਜੇ ਇਹ  
ਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬਚੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਿੁਾ ਹੈ ਤਾਂ “ਹਾਂ ” ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

7. ਕੀ ਸਕਿੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਿਭਾਲ ਪਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਸਿਟ ਿੇ ਤੁਹਾਿ ਸਕਹਾ ਹੈ ਸਕ  
ਸਿਸਦਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਿੰ ਇਿ ਿਮੇਂ ਿਿਰਾ (ਘਰ ਸਿੱਚ ਰਸਹਣਾ) ਰਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਅਦਜਹਾ ਦਕਸੇ ਫੈਲਾਅ ਜਾਂ ਸਪਰਕ ਟ੍ਰੇਦਸਗ ਿੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

8. ਸਪਛਲ 10 ਸਦਿਾਂ ਸਿੱਚ, ਕੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੈਸਪਡ ਐਟੀਜੇਿ ਜਾਂ ਘਰ ਅਧਾਰਤ ਿਿ-ੈਜਾਂਚ ਸਕੱਟ ਿਾਲ  
ਟੈਿਟ ਪਾਸਜ਼ਸਟਿ ਆਇਆ ਹੈ? 
ਜ ੇਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿਾ ਲੈਬ ਅਿਾਰਤ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਨਗੇਦਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਿਕੀਸਿਗ ਿਿਾਲਾਂ ਦੇ ਿਤੀਜੇ

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਪਸ਼੍ਿ 1 ਦੇ ਅਧੀਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਕਿੇ ਿੀ ਲੱਛਣ ਲਈ “ਹਾਂ” ਿਜੋਂ ਉੱਤਰ ਸਦਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਸਿੱਚ ਿਾ ਜਾਓ।

• ਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਵੱਖ (ਘਰ ਰਦਹਣਾ) ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

• ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕਸੇ ਡਾਕਟਰ/ਦਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ 
COVID-19 ਟੈਸਟ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਿਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਿੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ੂਨੰ ਉਿੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਜਿ ਤੱਕ ਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਣੇ ਬੰਿ 
ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਨਗੇਦਟਵ  ਨਹੀਂ ਆਉਂਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਦਨਟ ਿੁਆਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਿਦਸਆ 
ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਦਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦਨਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਪਦਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਜਨਾਂ ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਦਗਆ ਹ ੈ
ਜਾਂ ਦਪਛਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਵੱਚ ਉਹ COVID-19 ਲਈ ਪਾਦਿਦਟਵ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਮਨਿਰੀ ਦਮਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਘਰ 
ਰਦਹਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

• ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਿੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ੂਨੰ ਇਸ ਨਤੀਜ ੇਬਾਰ ੇਿੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਿਾਲ 3 ਲਈ “ਹਾਂ” ਸਿੱਚ ਜਿਾਬ ਸਦਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਸਿੱਚ ਿਾ ਜਾਓ।

• ਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਵੱਖ (ਘਰ ਰਦਹਣਾ) ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/awareness-resources/unvaccinated-children-under-12-without-symptoms-travelling-fully-vaccinated-parents-guardians.html
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• ਉਹ ਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਵੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਿੋਂ ਲਛਣਾਂ ਵਾਲ ਦਵਅਕਤੀ ਿੇ ਟੈਸਟ ਿਾ ਨਤੀਜਾ 
ਨਗੇਦਟਵ ਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਦਨਟ ਿੁਆਰਾ ਉਸ ੂਨੰ ਮਨਿਰੀ ਦਮਲ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਿਾ ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਦਬਮਾਰੀ ਨਾਲ 
ਦਨਿਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

• ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਿੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ੂਨੰ ਇਸ ਨਤੀਜ ੇਬਾਰ ੇਿੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਿਾਲ 4 ਲਈ “ਹਾਂ” ਸਿੱਚ ਜਿਾਬ ਸਦਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਸਿੱਚ ਿਾ ਜਾਓ। 

• ਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੁਿ ੂਨੰ ਅਲੱਗ ਰਖਣਾ (ਘਰ ਰਦਹਣਾ) ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

• ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਦਸਹਤ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਦਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਿੀ ਸਲਾਹ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦਕ 
ਦਕਹੜ ੇਲਛਣਾਂ ਿੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੋਂ COVID-19 PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਆਨ ਦਿਓ ਦਕ ਰੈਦਪਡ 
ਐਟੀਜੇਨ ਟੈਸਦਟਗ ੂਨੰ ਜਾਣੂ COVID-19 ਮਾਮਦਲਆਂ ਿੇ ਸਪਰਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਦਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ। 

• ਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਦਸਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਿ ਹੀ ਸਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਵੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਟੈਸਟ ਿਾ 
ਨਗੇਦਟਵ ਨਤੀਜਾ ਦਮਲ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਦਕ ਉਹਨਾਂ ਦਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਪੈਿਾ ਨਾ ਹੋਣ। 

ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਿੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਕੂਲ, ਬਾਲ ਿੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ‘ਤ ੇਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਿਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ 
ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਪਦਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਜਨਾਂ ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਦਗਆ ਹ ੈਜਾਂ ਦਪਛਲ 90 ਦਿਨਾਂ 
ਦਵੱਚ ਉਹ COVID-19 ਲਈ ਪਾਦਿਦਟਵ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਮਨਿਰੀ ਦਮਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਘਰ ਰਦਹਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

• ਜ ੇਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਦਵੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬਿ ਲਛਣਾਂ ਦਵਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਆਉਂਿੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਪਾਦਿਟਵ ਆਉਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੇਰ ੇ
ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਦਸਹਤ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ/ਦਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਿੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ੂਨੰ ਇਸ ਨਤੀਜ ੇਬਾਰ ੇਿੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਿਾਲ 5 ਲਈ “ਹਾਂ” ਸਿੱਚ ਜਿਾਬ ਸਦਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਸਿੱਚ ਿਾ ਜਾਓ। 

• ਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਵੱਖ (ਘਰ ਰਦਹਣਾ) ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

• ਉਹਨਾਂ ਿਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਕਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਿਰ ਦਵਖੇ ਜਾਓ। 
ਜ ੇਉਹਨਾਂ ਿਾ PCR ਟੈਸਟ ਨਗੇਦਟਵ ਆਉਂਿਾ ਹ ੈ(ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਵਾਇਰਸ ਿੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਵੱਚ 
ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਿੇ ਹਨ। 
ਜ ੇਉਹਨਾਂ ਿਾ PCR ਟੈਸਟ ਪਾਦਿਦਟਵ ਆਉਂਿਾ ਹੈ (ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਵਾਇਰਸ ਿੀ ਲਾਗ ਹੈ), ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਇਕਾਂਤ ਦਵੱਚ ਰਦਹਣ ਿੀ ਿਰੂਰਤ ਹੁਿੀ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਦਸਹਤ ਇਕਾਈ ਿੁਆਰਾ ਮਨਿਰੀ ਦਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਿੇ ਹਨ।

• ਜ ੇਉਹਨਾਂ ੂਨੰ ਲੱਛਣ ਹੁਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿੇਰ ੇਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਦਨਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ/ਦਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ 
ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡ ੇਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਿੇ ਹੋਰ ਜੀਅ ਸਕੂਲ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤ ੇਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਹੋਰ, ਗੈਰ-ਿਰੂਰੀ 
ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਜਿੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਵਅਕਤੀ ਦਜਸਿਾ PCR ਟੈਸਟ 'ਤ ੇCOVID ਅਲਰਟ ਟੈਸਟ 
ਨਗੇਦਟਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਿਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਦਸਹਤ ਇਕਾਈ ਿੁਆਰਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਿੀ। ਪਦਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਜਨਾਂ 
ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਦਗਆ ਹ ੈਜਾਂ ਦਪਛਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਵੱਚ ਉਹ COVID-19 ਲਈ ਪਾਦਿਦਟਵ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ 
ਮਨਿਰੀ ਦਮਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਘਰ ਰਦਹਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

• ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਿੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ੂਨੰ ਇਸ ਨਤੀਜ ੇਬਾਰ ੇਿੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਿਾਲ 6 ਲਈ “ਹਾਂ” ਸਿੱਚ ਜਿਾਬ ਸਦਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਸਿੱਚ ਿਾ ਜਾਓ।

• ਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹ ੈਦਜਨਾਂ ਨੇ ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਿਰੂਰਤਾਂ ਿੇ ਅਨਸਾਰ 
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

• ਜ ੇਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਕੁਆਰਟੀਨ ਕਰਨ ਿੀਆਂ ਦਹਿਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਦਬਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ। ਯਾਤਰੀਆ ਂਲਈ ਸੰਘੀ ਿਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰ ੇਵਿੇਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਿਡਾ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਿੈਬਿਾਈਟ ਵੇਖੋ।

• ਜ ੇਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਲੱਛਣ ਹੁਿੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੇਰ ੇਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਦਲਕ 
ਹੈਲਥ ਯੂਦਨਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ/ਦਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਿੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ੂਨੰ ਇਸ ਨਤੀਜ ੇਬਾਰ ੇਿੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਿਾਲ 7 ਲਈ “ਹਾਂ” ਸਿੱਚ ਜਿਾਬ ਸਦਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਸਿੱਚ ਿਾ ਜਾਓ।

• ਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਵੱਖ (ਘਰ ਰਦਹਣਾ) ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

• ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਿੀ ਸਲਾਹ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਦਨਟ ਿੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ੂਨੰ ਸਹੀ 
ਘੋਦਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਿੇਖਭਾਲ ਦਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

• ਜ ੇਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਲੱਛਣ ਹੁਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿੇਰ ੇਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਦਨਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ/ਦਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ 
ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰੋ।

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation


4

ੰ ੍ ੰ
ੰ ੰ

ੱ

. 
ੇ ੈ

੍ਹ
ੇ ੂ

ੰ

ੱ

. 
ੈ

. 
ੰ ੂ

ੰ ੰ
ੰ

ਂ
ੈ

ੰ ੂ ੍ਹ ੇ
ੂ

ੰ

ੱ
੍ ੍

ੁ ੇ
ੰ

ੰ ੱ ੇ ੍ਹ ੰ

ੱ
ੰ

ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦਵਚਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਲਈ ਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੇ ਨਗੇਦਟਵ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ 
ਯੂਦਨਟ ਿੁਆਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਘਰ ਰਦਹਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ। ਪਦਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਜਨਾਂ ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਦਗਆ ਹ ੈ
ਜਾਂ ਦਪਛਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਵੱਚ ਉਹ COVID-19 ਲਈ ਪਾਦਿਦਟਵ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਮਨਿਰੀ ਦਮਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਘਰ 
ਰਦਹਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

• ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਿੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ੂਨੰ ਇਸ ਨਤੀਜ ੇਬਾਰ ੇਿੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਿਾਲ 8 ਲਈ “ਹਾਂ” ਸਿੱਚ ਜਿਾਬ ਸਦਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਸਿੱਚ ਿਾ ਜਾਓ।

• ਦਵਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਵੱਖ (ਘਰ ਰਦਹਣਾ) ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ  
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

• ਉਹਨਾਂ ਿਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਕਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਿਰ ਦਵਖੇ ਜਾਓ। 
ਜ ੇPCR ਟੈਸਟ ਦਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਨਗੇਦਟਵ ਆਉਂਿਾ ਹੈ (ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਵਾਇਰਸ ਿੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ 
ਕੇਅਰ ਦਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਿੇ ਹਨ। 
ਜ ੇPCR ਟੈਸਟ ਦਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਦਿਦਟਵ ਆਉਂਿਾ ਹੈ (ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਵਾਇਰਸ ਿੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿੀ 
ਿਰੂਰਤ ਹੁਿੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਦਸਹਤ ਇਕਾਈ ਿੁਆਰਾ ਮਨਿਰੀ ਦਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਿੇ ਹਨ।

• ਜ ੇਉਹਨਾਂ ੂਨੰ ਲੱਛਣ ਹੁਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿੇਰ ੇਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਦਨਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ/ਦਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨਾਲ 
ਸਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਤੁਹਾਡ ੇਪਦਰਵਾਰ ਿੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ੂਨੰ ਉਿੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਜਿੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਵਅਕਤੀ ਜ ੋਰੈਦਪਡ ਐਟੀਜੇਨ 
ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਘਰ-ਅਿਾਰਤ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਦਕੱਟ 'ਤ ੇਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਗੇਦਟਵ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਿ ੇਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ੂਨੰ ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਦਨਟ 
ਿੁਆਰਾ ਮਨਿਰੀ ਨਹੀਂ ਦਮਲ ਜਾਂਿੀ। ਪਦਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਜਨਾਂ ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਦਗਆ ਹ ੈਜਾਂ ਦਪਛਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਵੱਚ ਉਹ 
COVID-19 ਲਈ ਪਾਦਿਦਟਵ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਮਨਿਰੀ ਦਮਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਇਕਾਂਤ ਦਵੱਚ ਰਦਹਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

• ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਿੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ੂਨੰ ਇਸ ਨਤੀਜ ੇਬਾਰ ੇਿੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਾਰ ੇਿਿਾਲਾਂ ਲਈ “ਿਹੀਂ” ਸਿੱਚ ਜਿਾਬ ਸਦਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕੂਲ/ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਸਿੱਚ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਿਟਾਫ ੂਿੰ ਇਿ 
ਿਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਕੂਲ/ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਦੀ ਸਿਰਧਾਰਤ ਪਸਕਸਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰ ੋ।

• ਦਨਯਮਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਿੇ ਅਨਸਾਰ, ਦਬਮਾਰੀ ਿੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਦਬਮਾਰ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ੂਨੰ ਘਰ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 
'ਤ ੇਆਪਣੇ ਦਨਯਮਤ ਦਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

• ਗਭੀਰ ਲਛਣਾਂ ਵਾਲ ਦਵਅਕਤੀ ਦਜਨਾਂ ੂਨੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿੇਖਭਾਲ ਿੀ ਲੋੜ ਹੁਿੀ ਹ ੈਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਵਭਾਗ ਦਵੱਚ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

• ਜ ੇਕੋਈ ਦਵਅਕਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿੇ ਲੱਛਣ ਦਵਕਸਤ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਦਨਟ ਦਵਅਕਤੀ ਿੇ ਲਛਣਾਂ ਅਤੇ 
ਐਕਸਪੋਜਰ ਇਦਤਹਾਸ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੇ ਅਿਾਰ 'ਤ ੇਟੈਸਦਟਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਿੀ ਦਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ।

ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਥ ਓਿਟਾਰੀਓ - ਿਪਰਕ ਟੇਸਿਗ
ਇਹਿਾਂ ਿਿਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸਿਕਲਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਦਸਰਫ ਸਪਰਕ ਟ੍ਰੇਦਸਗ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਸਹਤ ਅਦਿਕਾਰੀਆ ਂ
ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਵੱਚ ਦਮਟਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਾਰੀਿ:  

ਿਾਮ:  

ਫੋਿ ਜਾਂ ਈਮੇਲ:  


	ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਿਚਲ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸਚਆਂ ਲਈ COVID-19 ਿਕੀਸਿਗ ਟੂਲ
	ਿਕੀਸਿਗ ਿੰਬੰਧੀ ਿਿਾਲ
	1. ਕੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਇਿ ਿਮੇਂ ਇਹਿਾਂ ਸਿਚੋਂ ਸਕਿੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਿਭਿ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ? 
	2. ਕੀ ਇਹਿਾਂ ਸਿਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦਾ ਹੈ?
	3. ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ, ਸਜਿ ਦੇ ਿਾਲ ਸਿਸਦਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਰਸਹਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਿਮੇਂ ਕੋਈ ਿਿੇਂ COVID-19 ਲਛਣਾਂ ਦਾ ਅਿਭਿ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲਛਣਾਂ ਦਾ ਅਿਭਿ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਿਤੀਸਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ? 
	4. ਸਪਛਲ 10 ਸਦਿਾਂ ਸਿੱਚ, ਕੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੇ ਸਿਅਕਤੀ ਦੇ “ਿੜਲ ਿਪਰਕ” ਿਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਜਿ ੂੰਿ ਇਿ ਿਮੇਂ COVID-19 ਹੈ? 
	5. ਸਪਛਲ 10 ਸਦਿਾਂ ਸਿੱਚ, ਕੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂੰਿ ਆਪਣੇ ਿੈੱਲ ਫੋਿ 'ਤੇ COVID ਚੇਤਾਿਿੀ ਿਪਰਕ ਦੀ ਿੂਚਿਾ ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? 
	6. ਕੀ ਹੇਠ ਸਲਸਿਆਂ ਸਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੁਦਾ ਹੈ?
	7. ਕੀ ਸਕਿੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਿਭਾਲ ਪਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਸਿਟ ਿੇ ਤੁਹਾਿ ਸਕਹਾ ਹੈ ਸਕ ਸਿਸਦਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂੰਿ ਇਿ ਿਮੇਂ ਿਿਰਾ (ਘਰ ਸਿੱਚ ਰਸਹਣਾ) ਰਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
	8. ਸਪਛਲ 10 ਸਦਿਾਂ ਸਿੱਚ, ਕੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੈਸਪਡ ਐਟੀਜੇਿ ਜਾਂ ਘਰ ਅਧਾਰਤ ਿਿੈ-ਜਾਂਚ ਸਕੱਟ ਿਾਲ ਟੈਿਟ ਪਾਸਜ਼ਸਟਿ ਆਇਆ ਹੈ? 

	ਿਕੀਸਿਗ ਿਿਾਲਾਂ ਦੇ ਿਤੀਜੇ
	ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਥ ਓਿਟਾਰੀਓ - ਿਪਰਕ ਟੇਸਿਗ




