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કોિવડ
કોિવડ-19 સ્કલ
ૂ અને બાળ સંભાળ
કેન્દ્ર સ્ક્ીિનંગ

ૃૃિતિ 5: મે 31, 2021
આવિતિ
આવ

િવદ્ાથથીઓ અને બાળકોએ સ્કલ
ૂ અથવા બાળ સંભાળ કેન્દ્રમાં જતા પહેલા દરરોજ કોિવડ-19 માટે
સ્ક્ીિનંગ કરાવવ ંુ ફરિજયાત છે . માતા-િપતા/વાલીઓ બાળક વતી આ ભરી શકે છે .
તારીખ (માસ-િદવસ-વષ્ષ)

સ્ક્ીિનંગ પ્રશ્ો
ુ ાફરી કરી છે ?
1. છે લલા 14 િદવસોમાં, શ ંુ િવદ્ાથથીએ/બાળકે કૅનેડાની બહાર મસ
જો ફેડરલ કવૉરનટાઇનની શરતોમાંથી મુકત હોય, તો “ના”ની પસંદગી કરો.

હા

ના

2. શ ંુ કોઈ ડૉકટર, આરોગય સંભાળ પ્રદાતા અથવા જાહેર આરોગય એકમ તમને કહ ં ુ છે કે
િવદ્ાથથીએ/બાળકે અતયારે આઈસોલેશનમાં રહેવ ંુ (ઘરે રહેવાન)ંુ જોઈએ?
આ આઉટબ્ેક (રોગયાળો ફાટી નીકળે ) અથવા કૉનટેકટ (સંપક્ષ ) ટ્ેિસંગને કારણે હોઈ શકે છે .

હા

ના

3. છે લલા 14 િદવસોમાં, શ ંુ િવદ્ાથથીની/બાળકની તાજેતરમાં કોિવડ-19 થયો હોય તેવી વયિકતના
“નજીકના સંપક્ક ”માં હોય તે પ્રકારની ઓળખ કરવામાં આવી છે ?

હા

ના

હા

ના

હા

ના

હા

ના

હા

ના

હા

ના

ગળં આળં થય ંુ અથવા ગળે ઉતારવામાં તકલીફ
ગળે ઉતારવામાં પીડા (જેનો મોસમીની એલજજીઓ, ઍિસડ િરફલકસ અથવા પહેલાંથી જાણકારીમાં
હોય તેવા અનય કારણો કે તેમને પહેલાંથી હોય એવી પિરિસથિતઓ સાથે સંબિં ધત ન હોય)

હા

ના

પાણી નીકળત ંુ હોય અથવા ફુગાઈ ગયેલ/
ં ુ ભરાયેલ ં ુ નાક
જેનો મોસમની એલજજીઓ, ઠંડા હવામાનમાં બહાર રહેવાથી અથવા પહેલાંથી જાણકારીમાં
હોય તેવા અનય કારણો કે તેમને પહેલાંથી હોય એવી પિરિસથિતઓ સાથે સંબિં ધત ન હોય

હા

ના

4. છે લલા 14 િદવસોમાં, શ ંુ તે િવદ્ાથથીએ/બાળકે તેના સેલ ફોન પર કોિવડ ઍલટ્ક
એકસપોઝરન ંુ નોિટિફકેશન મેળવેલ ં ુ છે ?
જો તે ટેસટ (પરીક્ષણ) માટે ગયા હોય અને તેમને નેગેિટવ પિરણામ મળયું હોય,
તો “ના”ની પસદગી
ં
કરો.
ુ વ કરે છે ?
5. શ ંુ એ િવદ્ાથથી/બાળક અતયારે આમાંના કોઈ પણ લક્ષણોનો અનભ
કોઈ પણ/બધા જે નવા છે , વધુ બગડી રહ્ા હોય અને બીજા જાણકારીમાં હોય તેવા કારણો અથવા
ે થી
ે પિરિસથિતઓ સાથે સંબિં ધત ન હોય, તેમની પસદગી
તેમને પહલા
ં રહલી
ં
કરો.
તાવ અને/અથવા ઠં ડી લાગવી
તાપમાન 37.8 િડગ્ી સેિ્સયસ/100 િડગ્ી ફેરનહાઇટ અથવા તેનાથી વધુ
ઉધરસ અથવા મોટા અવાજવાળી ઉધરસ (શ્ાસનળીના સોજા અને તીવ્ર ખાંસીવાળો
બાળકોનો એક રોગ - ક્રૂપ)
સતત, સામાનયથી વધારે , શ્ાસ લેતી વખતે સીટી વગાડવાનો અવાજ (જેનો અસથમા, ચેપ
પછીના પ્રિતિરિયાશીલ વાયુમાગ્ષ અથવા પહેલાંથી જાણકારીમાં હોય તેવા અનય કારણો કે
તેમને પહેલાંથી હોય એવી પિરિસથિતઓ સાથે સંબિં ધત ન હોય)
શ્ાસ પ ૂરતો ન આપવો (હાંફ ચડવો)
શ્ાસ લેવાય નહીં, ઊંડો શ્ાસ લઈ ન શકાય (જેનો અસથમા અથવા પહેલાંથી જાણકારીમાં હોય
તેવા અનય કારણો કે તેમને પહેલાંથી હોય એવી પિરિસથિતઓ સાથે સંબિં ધત ન હોય)
સ્વાદની કે સઘ
ં ૂ વાની શિકત ઓછી થવી કે ચાલી જવી
જેને સંબધ
ં મોસમની એલજજીઓ, જ્ાનતંત ુની િવકૃિતઓ (નયુરોલોિજકલ િડસઑડ્ષ ર), અથવા
પહેલાંથી જાણકારીમાં હોય તેવા અનય કારણો કે તેમને પહેલાંથી હોય એવી પિરિસથિતઓ સાથે
સંબિં ધત ન હોય

1

માથાનો દુઃખાવો (િશરદદ્ક )
અસામાનય, લાંબા સમય સુધી ચાલનાર (જેનો ઉશકેરાટ પ્રકારના િશરદદ્ષ , રિોિનક માઇગ્ેન
અથવા પહેલાંથી જાણકારીમાં હોય તેવા અનય કારણો કે તેમને પહેલાંથી હોય એવી પિરિસથિતઓ
સાથે સંબિં ધત ન હોય)

હા

ના

ઉબકા આવવા, ઊલટીઓ થવી અને/અથવા ડાયિરઆ (ઝાડા)
જેનો ઇિરટે બલ બોવેલ િસનડ્ોમ, િચંતા, માિસક ધમ્ષ (રકતસ્ાવ)માં પીડા અથવા પહેલાંથી
જાણકારીમાં હોય તેવા અનય કારણો કે તેમને પહેલાંથી હોય એવી પિરિસથિતઓ સાથે સંબિં ધત ન હોય

હા

ના

ુ માં પીડા
ખ ૂબ જ વધારે પડતો થાક અથવા સ્નાયઓ
અસામાનય, થાક, ઊજા્ષનો અભાવ, નાના િશશુઓમાં ખ ૂબ જ ઓછં ખાવાનુ ં (જેનો ઉદાસી, અિનદ્ા,
થાઇરોઇડની નબળી કામગીરી (િડસફંકશન), અચાનક થતી ઇજા અથવા પહેલાંથી
જાણકારીમાં હોય તેવા અનય કારણો કે તેમને પહેલાંથી હોય એવી પિરિસથિતઓ સાથે સંબિં ધત ન હોય)

હા

ના

હા

ના

જો િવદ્ાથથીએ/બાળકે છે લલા 48 કલાકમાં કોિવડ-19 રસીકરણ મેળવય ંુ હોય અને તે હળવો
ુ વી રહ્ા હોય જે રસીકરણ પછી જ શરૂ થયો હોય, તો “ના”ની પસંદગી કરો.
માથાનો દુઃખાવો અનભ

જો િવદ્ાથથીએ/બાળકે છે લલા 48 કલાકમાં કોિવડ-19 રસીકરણ મેળવય ંુ હોય અને તેને હળવો
ુ માં હળવી પીડા/સાંધાનોમાં હળવી પીડા અનભ
ુ વી રહ્ો હોય જે બધ ંુ
થાક લાગે અને/અથવા સ્નાયઓ
રસીકરણ પછી જ શરૂ થય ંુ હોય, તો “ના”ની પસંદગી કરો.

6. િવદ્ાથથી/બાળક જે અતયારે જેની સાથે રહે છે , તે વયિકત કોિવડ-19ના કોઈ પણ નવા
ુ વી રહ્ા છે અને/અથવા લક્ષણોનો અનભ
ુ વ કયા્ક પછી પરીક્ષણના
લક્ષણો અનભ
પિરણામોની રાહ જુએ છે ?
લક્ષણો અનુભવનાર જે વયિકતએ છે ્લા 48 કલાકમાં કોિવડ-19 રસીકરણ મેળવયું હોય અને જેને
હળવો માથાનો દુઃખાવો, થાક, સનાયુઓમાં પીડા અને/અથવા સાંધાઓમાં પીડા હોય જે બધું રસીકરણ
પછી જ શરૂ થયા હોય, તો “ના””ની પસંદગી કરો.

સ્ક્ીિનંગ સવાલોના પિરણામો
જો તમે સવાલ 1 અથવા 3 માટે “હા”નો જવાબ આપયો હોય, તો સ્કલ
ૂ અથવા બાળ સંભાળ કેન્દ્રમાં જશો નહીં.

• િવઘાથજીએ/બાળકે 14 િદવસો સુધી સે્ફ આઇસોલેટ કરવું જ પડશે (ઘરે જ રહેવ ું પડશે) અને ટેસટ કરાવવા અથવા
•
•

તબીબી કટોકટી િસવાય બહાર નીકળવું જોઈએ નહીં.

જો તમે સવાલ 1 માટે “હા”નો જવાબ આપયો હોય, તો પિ્લક હે્થની સલાહ મુજબ કરશો. જો તમારા સથાિનક જાહેર
આરોગય એકમ પરવાનગી આપે તો જ િવઘાથજી/બાળક સકૂલ/બાળ સંભાળ કેનદ્માં પાછા ફરી શકે છે .
જો તમે સવાલ 3 માટે “હા”
“હા”નો જવાબ આપયો હોય, તો ડૉકટર/આરોગય સંભાળ પ્રદાતા સાથે વાત કરો જેથી તમને સલાહ
અથવા મ ૂ્યાંકન મળે , જેમાં કોિવડ-19 ટેસટની જરૂિરયાત છે કે નહીં તેનો પણ સમાવેશ થાય છે . િવઘાથજી/બાળક ફકત 14
િદવસો પછી જ સકૂલ/બાળ સંભાળ કેનદ્માં પાછા ફરી શકે છે , ભલે તેમને ટેસટમાં નેગિે ટવ પિરણામ મળે .

જો તમે પ્રાંતના ચોક્કસ િવસતારોમાં રહેતા હો, જેમ કે, ટોરોનટો (Toronto) અથવા પીલ (Peel) તો, ભાઈ-બહેનો તથા
∙ બીજા
લોકો જે તમારા પિરવારમાં છે , તેમણે 14 િદવસો સુધી ઘરમાં જ રહેવ ું પડશે. આ સથાિનક જોખમ પિરબળોને
કારણે છે .

ઑનટેિરયોના બીજા િવસતારોમાં રહેતા હો, તો ભાઈ-બહેનો અને તમારા પિરવારના બીજા લોકો સકૂલ, બાળ
∙ જોસંભતમે
ાળ કેનદ્ અથવા કામ પર જઈ શકે છે , પરં ત ુ બીજા કોઈ િબન-જરૂરી કારણોસર ઘરની બહાર જઈ શકશે નહીં. વધુ

•
•

માિહતી માટે તમારી સકૂલ/બાળકની સંભાળને પ ૂછો.

જો તેમનામાં લક્ષણો િવકિસત થાય અથવા તેમનો ટે સટ પોિઝિટવ આવે તો, તમારા સથાિનક જાહેર આરોગય એકમ
અથવા ડૉકટર/આરોગય સંભાળ પ્રદાતાનો સંપક્ષ કરો.
આ પિરણામ િવશે તેમને જણાવવા માટે તમારી સકૂલ/બાળ સંભાળ પ્રદાતાનો સંપક્ષ કરો.

જો તમે સવાલ 2 માટે “હા” જવાબ આપયો હોય તો, સ્કલ
ૂ અથવા બાળ સંભાળ કેન્દ્રમાં જશો નહીં.

• િવઘાથજી/બાળકે સે્ફ-આઇસોલેટ કરવું જ (ઘરમાં જ રહેવ)ું પડશે અને ફકત તબીબી કટોકટી માટે જ બહાર નીકળી
•
•
•

શકાશે.

જાહેર આરોગયની સલાહનુ ં પાલન કરો. તમારા સથાિનક જાહેર આરોગય એકમ પરવાનગી આપે તો િવઘાથજી/બાળક
સકૂલ/બાળ સંભાળ કેનદ્માં પાછા ફરી શકે છે .
જો તેમનામાં લક્ષણો િવકિસત થાય છે , તો વધુ સલાહ માટે તમારા સથાિનક જાહેર આરોગય એકમ અથવા ડૉકટર/
આરોગય સંભાળ પ્રદાતાનો સંપક્ષ કરો.
જો તમે પ્રાંતના ચોક્કસ િવસતારોમાં રહેતા હો, જેમ કે, ટોરોનટો (Toronto) અથવા પીલ (Peel), તો ભાઈ-બહેનો તથા
બીજા લોકો જે તમારા પિરવારમાં છે , તેમણે ઘરમાં જ રહેવ ું પડશે. આ સથાિનક જોખમ પિરબળોને કારણે છે .
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•
•

જો તમે ઑનટેિરયોના બીજા િવસતારોમાં રહેતા હો, તો ભાઈ-બહેનો અને તમારા પિરવારના બીજા લોકો સકૂલ, બાળ
સંભાળ કેનદ્ અથવા કામ પર જઈ શકે છે , પરં ત ુ બીજા કોઈ િબન-જરૂરી કારણોસર ઘરની બહાર જઈ શકશે નહીં. વધુ
માિહતી માટે તમારી સકૂલ/બાળકની સંભાળને પ ૂછો.
આ પિરણામ િવશે તેમને જણાવવા માટે તમારી સકૂલ/બાળ સંભાળ પ્રદાતાનો સંપક્ષ કરો.

જો તમે સવાલ 4 માટે “હા” જવાબ આપયો હોય તો, સ્કલ
ૂ અથવા બાળ સંભાળ કેન્દ્રમાં જશો નહીં.

• િવઘાથજી/બાળકે સે્ફ-આઇસોલેટ (ઘરમાં જ રહેવ)ું કરવું ફરિજયાત છે અને ફકત તબીબી કટોકટી માટે જ બહાર નીકળી

•

•
•
•

શકાશે.

તેમને કોિવડ-19 પરીક્ષણ કરાવવા માટે મ ૂ્યાંકન કેનદ્ની મુલાકાત લો.

∙ જોછે. તપાસમાં તેઓ નેગેિટવ નીકળે છે (તેમને વાયરસ ન હોય), તો તેઓ સકૂલ/બાળ સંભાળ કેનદ્માં પાછા ફરી શકે
તપાસમાં તેઓ પોિઝિટવ નીકળે છે (તેમને વાયરસ છે ), તો જયારે તમારંુ સથાિનક જાહેર આરોગય એકમ
∙ જોપરવાનગી
આપે તયારે જ તેઓ પાછા જઈ શકે છે .
જો તે લોકોમાં લક્ષણો િવકિસત થાય છે , તો વધુ સલાહ માટે તમારા સથાિનક જાહેર આરોગય એકમ અથવા ડૉકટર/
આરોગય સંભાળ પ્રદાતાનો સંપક્ષ કરો.
જયાં સુધી વયિકતનો કોિવડ એલટ્ષ ટેસટ નેગેિટવ આવે નહીં, અથવા તેને તમારા સથાિનક જાહેર આરોગય એકમની
પરવાનગી મળે નહીં તયાં સુધી, િબન-જરૂરી કારણોસર ભાઈ-બહેનો અથવા તમારા પિરવારના બીજા લોકો ઘરની
બહાર જઈ શકશે નહીં, તેઓ સકૂલ, બાળ સંભાળ કેનદ્ અથવા કામ પર જઈ શકે છે .
આ પિરણામ િવશે તેમને જણાવવા માટે તમારી સકૂલ/બાળ સંભાળ પ્રદાતાનો સંપક્ષ કરો.

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.

• િવઘાથજી/બાળકે આઈસોલેટ થવું (ઘરમાં જ રહેવ)ું ફરિજયાત છે અને ફકત ટેસટ માટે કે તબીબી કટોકટી માટે જ બહાર

•
•
•
•

જઈ શકાશે.

જો તમે સવાલ 5 માટે “હા”નો
“હા” જવાબ આપયો હોય, તો સલાહ અથવા મ ૂ્યાંકન મેળવવા માટે ડૉકટર/આરોગય સંભાળ
પ્રદાતા સાથે વાત કરો, જેમાં િવઘાથજી/બાળકને કોિવડ-19 પરીક્ષણની જરૂર છે કે નહીં તે પણ સામેલ છે .
જો તમે સવાલ 6 માટે “હા”નો
“હા” જવાબ આપયો હોય, તો કોિવડ-19 નેગેિટવ ટે સટ પિરણામ મેળવયા પછી િવઘાથજી/બાળક
સકૂલ અથવા બાળ સંભાળ કેનદ્માં પાછા ફરી શકે છે , અથવા તમારા સથાિનક જાહેર આરોગય એકમની પરવાનગી
મેળવી અથવા બીજી કોઈ માંદગીનુ ં િનદાન થઈ જાય તો પણ પાછા જઈ શકે છે .
જયાં સુધી િવઘાથજી/બાળક નેગેિટવ લક્ષણો અથવા નેગેિટવ ટે સટ પિરણામો બતાવે નહીં તયાં સુધી ભાઈ-બહેનો અથવા
પિરવારના બીજા લોકો ઘરમાં જ રહેશે, જો તેમને જાહેર આરોગય એકમ તરફથી પરવાનગી મળી હોય અથવા તેમનુ ં
િનદાન બીજી કોઈ માંદગી માટે થયું હોય તો તેઓ બહાર નીકળી શકશે.
આ પિરણામ િવશે તેમને જણાવવા માટે તમારી સકૂલ/બાળ સંભાળ પ્રદાતાનો સંપક્ષ કરો.

જો તમે બધા સવાલો માટે “ના” જવાબ આપયો હોય, તો તમારં ુ બાળક સ્કલ
ૂ /બાળ સંભાળ કેન્દ્રમાં જઈ શકે છે , કારણ કે તે
સ્વસ્થ હોઈ શકે છે અને કોિવડ-19 માટે એકસપોઝર (સંપક્ક )માં આવય ંુ નથી. તમારી સ્કલ
ૂ /બાળ સંભાળ પ્રદાતાની સ્થાિપત
ુ રો, જેથી સ્ટાફ આ પિરણામને જાણી શકે (જો લાગ ુ હોય).
પ્રિક્યાને અનસ
જો છે ્લા 48 કલાકોમાં િવઘાથજી/બાળકને કોિવડ-19 રસીકરણ મળયુ ં હોય અને તેને હળવું િશરદદ્ષ , થાક, સનાયુઓમાં દુઃખાવો
અને/અથવા સાંધામાં પીડા હોય જે રસીકરણ પછી જ શરૂ થયા હોય, અને બીજા કોઈ લક્ષણો ન હોય, તો તેમણે સકૂલ/બાળ
સંભાળ કેનદ્ના પ ૂરા સમય દરમયાન યોગય રીતે બંધબેસત ું (િફટ કરે લ)ું માસક પહેરવું પડશે. ખાવાનુ ં ખાતા પ્રવાહી પીતાં સમયે
જ માસક કાઢી નાખવામાં આવશે અને જયારે માસક નીકળી જાય તયારે ઓછામાં ઓવું બે મીટર દૂ ર તેમણે બીજાઓથી રહેવ ું
પડશે. જો લક્ષણો વધારે ખરાબ થઈ જાય, અને 48 કલાકોથી વધુ ચાલુ રહે, અથવા તેમને બીજા લક્ષણો િવકિસત થઈ જાય,
તો તેમણે સકૂલ/બાળ સંભાળ તરત જ છોડી સે્ફ-આઈસોલેટ કરી કોિવડ-19 ટેસટ કરાવવું પડશે.

જાહેર આરોગય ઑન્ટે િરયો – સંપક્ક ટ્ેિસંગ

આ પ્રશ્ોનો જવાબ આપવો વૈકિલપક છે . આ માિહતીનો ઉપયોગ ફકત જાહેર આરોગય અિધકારીઓ દ્ારા સંપક્ષ ટ્ે િસંગ માટે
કરવામાં આવશે. તમામ માિહતી 28 િદવસમાં કાઢી નાખવામાં આવશે.
તારીખ:
નામ:
ફોન અથવા ઇમેઇલ:
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