ਿਸਹਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ | ਿਸੱ ਿਖਆ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

COVID-19 ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਸਕ੍ੀਿਨੰਗ

ਸੰ ਸਕਰਣ 5: 31 ਮਈ, 2021

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ COVID-19 ਲਈ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ/ਸਰਪ੍ਸਤ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਾਰੀਖ (ਮਹੀਨਾ-ਿਦਨ-ਸਾਲ)

ਸਕ੍ੀਿਨੰਗ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਾਲ
1. ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਜੇ ਸੰ ਘੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

2. ਕੀ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ, ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱ ਖਰਾ (ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ) ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਅਿਜਹਾ ਿਕਸੇ ਫੈਲਾਅ ਜਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਟ੍ੇਿਸੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

3. ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ "ਨੇੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ"
ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ COVID-19 ਹੈ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

4. ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ COVID ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰ ਪਰਕ
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ?
ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਕਸੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ
37.8 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ/100 ਿਡਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਤਾਪਮਾਨ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਖੰ ਘ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਖੰ ਘ (ਕਰੂਪ)
ਿਨਰੰ ਤਰ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਮੇਂ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ (ਦਮਾ, ਸੰ ਕ੍ਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ
ਪ੍ਤੀਿਕਿਰਆਤਮਕ ਹਵਾ-ਸੁਰਾਖ, ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂੰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ
ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਉਣਾ
ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣਾ (ਦਮਾ ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਥਤੀਆਂ,
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ
ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀਆਂ, ਿਨਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਿਵਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂੰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ
ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ (ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀਆਂ, ਐਿਸਡ ਿਰਫਲਕਸ, ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂੰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ
ਸਿਥਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਵਗਦਾ ਜਾਂ ਭਿਰਆ/ਬੰ ਦ ਨੱਕ
ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀਆਂ, ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱ ਚ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂੰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਿਥਤੀਆਂ,
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

5. ਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱ ਚੋਂ ਿਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਅਿਜਹੇ ਕੋਈ ਵੀ/ਸਾਰੇ ਚੁਣੋ ਜੋ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਹਨ।

1

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਸਤ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਿਸੰ ਡਰੋਮ, ਿਚੰ ਤਾ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਜਕੜਨ, ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂੰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ
ਸਿਥਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ
ਅਸਾਧਾਰਣ, ਥਕਾਵਟ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਫੀਿਡੰ ਗ (ਉਦਾਸੀ, ਨੀਂਦਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਿਵਕਾਰ,
ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਚਾਨਕ ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ, ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂੰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ
ਤੋਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਿਸਰ ਦਰਦ
ਅਸਾਧਾਰਣ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲਾ (ਤਣਾਅ ਦੀ ਿਕਸਮ ਵਾਲੇ ਿਸਰ ਦਰਦ, ਿਤਆਨਕ ਮਾਈਗਰੇਨਜ਼,
ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣੰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ)
ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਿਪਛਲੇ 48 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੇ
ਿਸਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਪਛਲੇ 48 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ੍
ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ/ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਫ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

6. ਕੀ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ COVID-19 ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਤਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਿਪਛਲੇ 48 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਹਲਕੇ ਿਸਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਤਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਫ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਸਕ੍ੀਿਨੰਗ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ 1 ਜਾਂ 3 ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹਾਂ" ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਜਾਓ।

• ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ 14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣਾ (ਘਰ ਰਿਹਣਾ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ
•
•

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ 1 ਲਈ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਦੇਖਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ 3 ਲਈ “ਹਾਂ” ਿਵੱ ਚ ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ/ਿਸਹਤ ਸੰ ਤਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ, ਸਮੇਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚਾ ਿਸਰਫ 14 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ
ਦੇਖਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ੀਂ ਪ੍ਾਂਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਪੀਲ, ਤੈਣ-ਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ 14
∙ ਜੇਿਦਨਾਂਤੁਸਲਈ
ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੈਣ-ਤਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਸਕੂਲ, ਬਾਲ ਦੇਖਤਾਲ ਜਾਂ
∙ ਕੰਜੇਮਤੁ‘ਤੇਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•
•

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਦੇਖਤਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ।

ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾ
ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ/ਿਸਹਤ ਸੰ ਤਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਦੇਖਤਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ 2 ਲਈ "ਹਾਂ" ਿਵੱ ਚ ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਜਾਓ।

• ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣਾ (ਘਰ ਰਿਹਣਾ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
•
•
•

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਦੱ ਸੇ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਦੇਖਤਾਲ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ/ਿਸਹਤ ਸੰ ਤਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਪੀਲ, ਤੈਣ-ਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ
ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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•
•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੈਣ-ਤਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਸਕੂਲ, ਬਾਲ ਦੇਖਤਾਲ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/
ਬਾਲ ਦੇਖਤਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ।
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਦੇਖਤਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ 4 ਲਈ “ਹਾਂ” ਿਵੱ ਚ ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਜਾਓ।

• ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਘਰ ਰਿਹਣਾ) ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱ ਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਉਹਨਾਂ ਦਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਿਵਖੇ ਜਾਓ।

•
•
•

∙ ਜੇਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਦੇਖਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ), ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ
∙ ਸਹੀ
ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ/ਿਸਹਤ ਸੰ ਤਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਤੈਣ-ਤਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਸਕੂਲ, ਬਾਲ ਦੇਖਤਾਲ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਹੋਰ, ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱ ਕ COVID ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ
ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਦੇਖਤਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ 5 ਜਾਂ ਸਵਾਲ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ "ਹਾਂ" ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ
ਨਾ ਜਾਓ।

•
•
•
•
•

ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵੱ ਖ (ਘਰ ਰਿਹਣਾ) ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ 5 ਲਈ “ਹਾਂ”ਿਵੱ ਚ ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ/ਿਸਹਤ ਦੇਖਤਾਲ
ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ 6 ਲਈ “ਹਾਂ”ਿਵੱ ਚ ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਿਮਲਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ
ਿਨਦਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੈਣ-ਤਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚਾ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਉਣੇ ਬੰ ਦ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ
ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਿਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਦੇਖਤਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਨਹੀਂ” ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰੋ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)।
ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਪਛਲੇ 48 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਿਸਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ,
ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਦੇਖਤਾਲ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਫੱ ਟ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ
ਿਸਰਫ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਹਟਾਏ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੂਿਜਆਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਦੋ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ
ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਪਛਲੇ 48 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਛਣ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਦੇਖਤਾਲ ਛੱ ਡ ਦੇਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਓਨਟਾਰੀਓ - ਸੰ ਪਰਕ ਟ੍ੇਿਸੰ ਗ

ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਿਵਕਲਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਸਰਫ ਸੰ ਪਰਕ ਟ੍ੇਿਸੰ ਗ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 28 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਮਟਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਾਰੀਖ:
ਨਾਮ:
ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ:
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