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ਸਿਹਤ ਮਤਰਾਲਾ  |  ਸਿਸਿਆ ਮਤਰਾਲਾ

ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਥਾਵਾਂ ਸਵਚਲ 
ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸਚਆਂ ਲਈ ਕੋਸਵਡ-19 
ਿਕੀਸਿਗ ਟੂਲ ਆਿਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸਗਆ: 6 ਜਿਵਰੀ, 2022 

ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਬਸਚਆਂ ੂਿੰ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਕੋਸਵਡ-19 ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਿੀ 
ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ/ਿਰਪਿਤ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ  ਇਿ ੂਿੰ ਭਰ ਿਕਿ ਹਿ।

ਤਾਰੀਖ (ਮਹੀਨਾ-ਦਿਨ-ਸਾਲ)

ਿਕੀਸਿਗ ਿੰਬੰਧੀ ਿਵਾਲ

1. ਸਪਛਲ [5, 10] ਸਿਿਾਂ ਸਵੱਚ, ਕੀ ਸਵਸਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੇ ਇਹਿਾਂ ਲਛਣਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਕਿੇ ੂਿੰ ਮਸਹਿੂਿ ਕੀਤਾ ਹੈ? 

• ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ ੈਜਾਂ 11 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ 

• ਜ ੇਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ ੈਜਾਂ ਜ ੇਉਹਨਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ 
ਸਮਰਥਾ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਿੀ ਦਿਅਕਤੀ ਜ ੋਦਬਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਜਸ ੂਨੰ ਦਬਮਾਰੀ ਿੇ ਕੋਈ ਨਿੇਂ ਜਾਂ ਦਿਿੜਿ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਦਜਨਾਂ ਦਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਏ ਲੱਛਣ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ੂਨੰ ਉਿੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਜਿ ਤੱਕ ਉਸਿੇ ਲਛਣਾਂ ਦਿੱਚ 24 ਘਦਟਆਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ੂਨੰ ਲੋੜ 
ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਹੇਠਲ ਦਿਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਲਛਣਾਂ ਿਾਲ ਦਿਅਕਤੀਆਂ ਿੇ ਪਦਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 

ੂਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੀ ਸਦਥਤੀ ਿੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਦਬਨਾਂ, ਦਬਮਾਰ ਦਿਅਕਤੀ ਿੇ ਬਰਾਬਰ ਉਨਾਂ ਸਮਾਂ ਘਰ ਦਿੱਚ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

ਜ ੇਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਿਲ PCR ਟੈਸਟ ਜਾਂ 24 ਘਦਟਆਂ ਿ ਅਤਰਾਲ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਿਏ ਿ ਰੈਦਪਡ ਐਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟਾਂ (RAT) 
ਦਿੱਚ ਕੋਦਿਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਨਿੇਦਟਿ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਛਣ 24 ਘਦਟਆਂ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਛਣਾਂ ਲਈ “ਨਹੀਂ” ਦਿੱਚ 
ਜਿਾਬ ਿ ਸਕਿੇ ਹੋ। 

ਅਦਜਹੇ ਕੋਈ ਿੀ/ਸਾਰੇ ਚੁਣੋ ਜੋ ਨਿੇਂ ਹਨ, ਬਿਤਰ ਹੋ ਰਹ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਅਦਜਹੇ ਹੋਰ ਦਿਆਤ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਅਿਸਥਾਿਾਂ, ਜ ੋਉਹਨਾਂ ੂਨੰ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਹਨ, 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬੁਿਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਂਬਾ 
37.8 ਦਡਿਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ/100 ਦਡਿਰੀ ਫੈਰਨਹਾਇਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਂਬਾ 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਿੰਘ (ਕਰੁਪ)
ਦਨਰਤਰ, ਆਮ ਨਾਲ ਦਜਆਿਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸੀਟੀ ਿੀ ਆਿਾਜ ਆਉਣਾ (ਿਮਾ, ਸਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੇ  
ਪ੍ਰਤੀਦਕਦਰਆਤਮਕ ਸਾਹ ਿੀ ਨਾਲੀ, ਜਾਂ ਅਦਜਹ ੇਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਿਸਥਾਿਾਂ, ਜ ੋਉਹਨਾਂ ੂਨੰ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ  
ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਿਾਹ ਲੈਣ ਸਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਡੂਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਾ (ਿਮਾ ਜਾਂ ਅਦਜਹ ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਅਿਸਥਾਿਾਂ,  
ਜ ੋਉਹਨਾਂ ੂਨੰ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਿੁਆਿ ਜਾਂ ਗੰਧ ਿਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਣਾ
ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀਆ,ਂ ਤਤੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਆਤ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਅਿਸਥਾਿਾਂ, ਜ ੋਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਹਨ,  
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ  

ਹਾਂ ਨਹੀਂ



2

ੇ ੱ ੱ

ੱ

ੇਂ

ੂੰ ੇ

ੂੰ ੇ

ੂੰ
ੇ

ੇ ੰ

ੇ

ੇ ੰ

ੇ ੰ

ੰ ੰ ੱ

ੇ
ਂ ੰ

ੱ

ੱ ੰ

ੰ
ੇ

ੰ ੇ ੱ
ੇ

ੰ
ੇ

ੇ ੱ

2. ਸਪਛਲ [5, 10] ਸਿਿਾਂ ਸਵੱਚ, ਕੀ ਸਵਸਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੇ ਇਹਿਾਂ ਲਛਣਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਕਿੇ ੂਿੰ ਮਸਹਿੂਿ ਕੀਤਾ ਹੈ?

• ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ ੈਜਾਂ 11 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ 

• ਜ ੇਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ ੈਜਾਂ ਜ ੇਉਹਨਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ 
ਸਮਰਥਾ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਅਦਜਹੇ ਕੋਈ ਿੀ/ਸਾਰੇ ਚੁਣੋ ਜੋ ਨਿ ਹਨ, ਬਿਤਰ ਹੋ ਰਹ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਅਦਜਹੇ ਹੋਰ ਦਿਆਤ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਅਿਸਥਾਿਾਂ, ਜ ੋਉਹਨਾਂ ੂਨੰ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਹਨ, 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗਲੇ ਸਵੱਚ ਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਗਲਣ ਸਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ
ਦਨਿਲਣ ਸਮੇਂ ਿਰਿ ਹੋਣਾ (ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀਆ,ਂ ਐਦਸਡ ਦਰਫਲਕਸ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਿਾਲ ਹੋਰ  
ਦਿਆਤ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਵਗਿਾ ਜਾਂ ਭਸਰਆ/ਬੰਿ ਿੱਕ 
ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀਆ,ਂ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਿਾਲ ਹੋਰ ਦਿਆਤ ਕਾਰਨਾਂ  
ਜਾਂ ਅਿਸਥਾਿਾਂ  ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਸਿਰ ਿਰਿ
ਅਸਾਧਾਰਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਿਾਲਾ (ਤਣਾਅ ਿੀ ਦਕਸਮ ਿੇ ਦਸਰ ਿਰਿ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਈਿ੍ਰੇਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨ  
ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਿਾਲ ਹੋਰ ਦਿਆਤ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਪਛਲ 48 ਘਦਟਆਂ ਦਿੱਚ ਕੋਦਿਡ-19 ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਲੂ ਿਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ  
ਉਹ ਹਲਕਾ ਦਸਰ ਿਰਿ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ ਜ ੋਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਹੀ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਿਾ ਥਕਾਵਟ 
ਅਸਾਧਾਰਨ, ਥਕਾਿਟ, ਊਰਜਾ ਿੀ ਘਾਟ, ਦਸ਼ਸ਼ੂਆਂ ਦਿੱਚ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ (ਉਿਾਸੀ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਿੜਬੜੀ,  
ਅਚਾਨਕ ਸੱਟ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ੂਨੰ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਿਾਲ ਹੋਰ ਦਿਆਤ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਪਛਲ 48 ਘਦਟਆਂ ਦਿੱਚ ਕੋਦਿਡ-19 ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਲੂ ਿਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ  
ਉਹ ਹਲਕੀ ਥਕਾਿਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦਿੱਚ ਹਲਕਾ ਿਰਿ/ਜੋੜਾਂ ਦਿੱਚ ਿਰਿ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ ਜ ੋਦਸਰਫ  
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਹੀ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਮਾਿਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਵੱਚ ਿਰਿ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਸਵੱਚ ਿਰਿ
ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਪਛਲ 48 ਘਦਟਆਂ ਦਿੱਚ ਕੋਦਿਡ-19 ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਲੂ ਿਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ  
ਉਹ ਹਲਕੀ ਥਕਾਿਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦਿੱਚ ਹਲਕਾ ਿਰਿ/ਜੋੜਾਂ ਦਿੱਚ ਿਰਿ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ ਜ ੋਦਸਰਫ  
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਹੀ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਿਤ
ਇਦਰਟੇਬਲ ਬਾਉਲ ਦਸਡਰੋਮ, ਦਚਤਾ, ਮਾਹਿਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੜਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਅਦਜਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਿਸਥਾਿਾਂ,  
ਜ ੋਉਹਨਾਂ ੂਨੰ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

3. ਕੀ ਸਪਛਲ [5, 10] ਸਿਿਾਂ ਸਵੱਚ ਸਵਸਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿਾ ਕੋਸਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਿਟ ਪਾਸਜ਼ਸਟਵ ਆਇਆ ਹੈ?
ਇਸ ਦਿੱਚ ਲੈਬ-ਆਧਾਦਰਤ PCR ਟੈਸਟ, ਰੈਦਪਡ ਐਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਘਰ-ਆਧਾਦਰਤ ਸਿੈ-ਟੈਸਦਟਿ ਦਕੱਟ  
'ਤੇ ਪਾਦਜਦਟਿ ਕੋਦਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਸਾਮਲ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ ੈਜਾਂ 11 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਾ ਹੈ,  
ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ 

• ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  
ਦਿਆ ਹ ੈਜਾਂ ਜ ੇਉਹਨਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰਥਾ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

4. ਕੀ ਹੇਠ ਸਲਸਿਆਂ ਸਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁਿਾ ਹੈ?

• ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਦਕਸੇ ਅਦਜਹੇ ਦਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਦਹਿਾ ਹੈ ਜ ੋਿਰਤਮਾਨ ਦਿੱਚ ਪਾਦਜਦਟਿ ਕੋਦਿਡ-19  
ਟੈਸਟ ਿੇ ਕਾਰਨ ਆਈਸੋਲਟ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ

• ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਦਕਸੇ ਅਦਜਹੇ ਦਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਦਹਿਾ ਹੈ ਜ ੋਿਰਤਮਾਨ ਦਿੱਚ ਕੋਦਿਡ-19 ਿ ਲਛਣਾਂ ਕਾਰਨ  
ਆਈਸੋਲਟ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ

• ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਦਕਸੇ ਅਦਜਹੇ ਦਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਦਹਿਾ ਹੈ ਜ ੋਿਰਤਮਾਨ ਦਿੱਚ ਕੋਦਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਿੇ ਨਤੀਦਜਆ ਂ 
ਿੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਆਈਸੋਲਟ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਆਈਸੋਲਟ ਕਰ ਰਹ ੇਦਿਅਕਤੀ ਿਾ ਕੋਦਿਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਦਜਦਟਿ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ੂਨੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਚੋਂ  
ਦਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ: ਿਲੇ ਦਿੱਚ ਖਰਾਸ ਜਾਂ ਦਨਿਲਣ ਦਿੱਚ ਮੁਸਕਲ ਹੋਣਾ, ਿਿਿਾ ਜਾਂ ਭਦਰਆ/ਬੰਿ ਨੱਕ, ਦਸਰਿਰਿ,  
ਬਹੁਤ ਦਜਆਿਾ ਥਕਾਿਟ, ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦਿੱਚ ਿਰਿ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦਿੱਚ ਿਰਿ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਤ,  
ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ
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5. ਕੀ ਸਵਸਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੀ ਪਛਾਣ ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਿ “ਿਜ਼ਿੀਕੀ ਿਪਰਕ” ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਜਿਿ  
ਵਰਤਮਾਿ ਸਵੱਚ ਕੋਸਵਡ-19 ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਿ ਿੈਲਫ-ਆਈਿੋਲਟ ਕਰਿ ਿੀ ਿਲਾਹ ਸਿਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ਦਿਤੇ ਿਏ ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਮਾਰਿਿਰਸਨ ਦਿੱਚ ਤੁਹਾਨ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਿਈ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਨ  
ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲਟ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਈ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

6. ਕੀ ਸਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਿਭਾਲ ਪਿਾਤਾ, ਜਾਂ ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਸਿਟ ਿੇ ਤੁਹਾਿ ਸਕਹਾ ਹੈ ਸਕ  
ਸਵਸਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਿੰ ਇਿ ਿਮੇਂ ਆਈਿੋਲਟ ਕਰਿਾ  (ਘਰ ਸਵੱਚ ਰਸਹਣਾ) ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ? 
ਅਦਜਹਾ ਆਉਟਬਕ ਜਾਂ ਸਪਰਕ ਟ੍ਰੇਦਸਿ ਕਰਕੇ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹੈ। 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

7. ਕੀ ਹੇਠ ਸਲਸਿਆਂ ਸਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁਿਾ ਹੈ?

• ਦਪਛਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਚ, ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੈਨਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨ ਆਈਸੋਲਟ ਕਰਨ  
ਲਈ ਦਕਹਾ ਦਿਆ ਸੀ 

• ਦਪਛਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਚ, ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੈਨਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ੂਨੰ ਸਕੂਲ/ਚਾਇਲਡ  
ਕੇਅਰ ਦਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਦਕਹਾ ਦਿਆ ਸੀ

• ਦਪਛਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਦਜਹਾ ਦਿਅਕਤੀ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਰਦਹਿਾ ਹੈ, ਕੈਨਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  
ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਿਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਦਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਿੇ ਨਤੀਦਜਆਂ ਿੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਆਈਸੋਲਟ  
ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ।

ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਧਆਨ ਦਿਓ ਦਕ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ/ਦਿਦਿਆਰਥੀ ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ ੈਪਰ  
ਉਸ ੂਨੰ ਸੰਘੀ ਕੁਆਰਟੀਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹ ੈਦਕਉਂਦਕ ਉਸ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ  

ੂਨੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਜ ੇਇਹ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਲਾਿ  
ਹੁਿਾ ਹੈ ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਿਕੀਸਿਗ ਿਵਾਲਾਂ ਿੇ ਿਤੀਜੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿ ਵੀ ਿਵਾਲ ਿਾ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਸਵੱਚ ਸਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਵੱਚ ਿਹੀਂ ਜਾ ਿਕਿਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 
ਿਕੂਲ/ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਪਿਾਤਾ ੂਿੰ ਇਹ ਿੱਿਣ ਲਈ ਿਪਰਕ ਕਰ ੋਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਿਕੂਲ ਿਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਿੋਲਸ਼ਿ ਅਤੇ ਟੈਿਸਟਗ 
ਿੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿੇਿੋ

ਸਟਪਣੀ: ਜਿੋਂ [5, 10] ਸਿਿਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਕਲਪ ਿੂਚੀਬਧ ਹੈ:
• ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ ੈਜਾਂ 11 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਾ ਹੈ,  

ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ 

• ਜ ੇਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ ੈ 
ਜਾਂ ਜ ੇਉਹਨਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰਥਾ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ 

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਪਸ਼੍ਿ 1 ਿੇ ਅਧੀਿ ਿੂਚੀਬਧ ਲਛਣਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਕਿੇ ਵੀ  “ਹਾਂ” ਸਵੱਚ ਉੱਤਰ ਸਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਵੱਚ ਿਾ 
ਜਾਓ।

• ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਆਈਸੋਲਟ ਕਰਨਾ (ਘਰ ਰਦਹਣਾ) ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ:

ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ ੈਜਾਂ 11 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਲਛਣਾਂ ਿ ਸਰੂ 
ਹੋਣ ਿੀ ਦਮਤੀ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਆਈਸੋਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ 24 ਘਦਟਆਂ (ਜਾਂ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਤ ਿੇ ਲਛਣਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਿ) ਤੱਕ ਲਛਣਾਂ ਦਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਈਸੋਲਸ਼ਨ ਦਿੱਚ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਿੀ 
ਲੰਬਾ ਹੋਿੇ। 

ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ ੈਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰਥਾ 
ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਲੱਛਣ ਸਰੂ ਹੋਣ ਿੀ ਦਮਤੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਆਈਸੋਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ 24 
ਘਦਟਆਂ (ਜਾਂ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਤ ਿੇ ਲਛਣਾਂ ਤੋਂ 48 ਘਦਟਆਂ ਬਾਅਿ) ਤੱਕ ਲਛਣਾਂ ਦਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ 
ਆਈਸੋਲਸ਼ਨ ਦਿੱਚ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਿੀ ਲੰਬਾ ਹੋਿੇ।

• ਜੇਕਰ ਟੈਸਦਟਿ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

ਜੇਕਰ ਦਸਿਲ PCR ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਰੈਦਪਡ ਐਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ (RAT) ਪਾਦਜਦਟਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਨਰਿੇਸ਼ਾਂ 
“ਜ ੇਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ” ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹ ੈ

ਜੇਕਰ ਦਸਿਲ PCR ਟੈਸਟ ਨਿੇਦਟਿ ਹ ੈਜਾਂ 24-48 ਘਦਟਆਂ ਿੇ ਅਤਰਾਲ ਦਿੱਚ ਇਕਤਰ ਕੀਤੇ ਿਏ ਿੋ ਰੈਦਪਡ ਐਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ 
(RATs) ਿੋਿੇਂ ਨਿੇਦਟਿ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਲਛਣ(ਣਾਂ) ਦਿੱਚ 24 ਘਦਟਆਂ (ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਤ ਲਈ 
ਘੰਟੇ) ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਕੂਲ/ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦਿੱਚ ਿਾਪਸ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ।

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/fully-vaccinated-travellers-without-covid-19-symptoms-returning-canada.html
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• ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਿਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਦਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ੂਨੰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਘਰ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ,ੈ ਭਾਿ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹੋਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਪਸ਼੍ਿ 2 ਿ ਅਧੀਿ ਿੂਚੀਬਧ ਲਛਣਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਕਿ ਲਈ ਵੀ “ਹਾਂ” ਸਵੱਚ ਉੱਤਰ ਸਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਵੱਚ ਿਾ 
ਜਾਓ।

• ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਪਛਲ [5, 10] ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ੂਨੰ ਮਦਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ 
ੂਨੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘਦਟਆਂ (ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਤ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ) ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਦਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 

’ਤ ੇਘਰ ਹੀ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਪਛਲ [5, 10] ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਚੋਂ ਿ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੱਛਣ ਮਦਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ 
ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਘਰ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ ੈਅਤੇ:

ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ ੈਜਾਂ 11 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਲਛਣਾਂ 
ਿੇ ਸਰੂ ਹੋਣ ਿੀ ਦਮਤੀ ਤੋਂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇ5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਈਸੋਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ 24 ਘਦਟਆਂ (ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ 
ਆਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਤ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ) ਤੱਕ ਲਛਣਾਂ ਦਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਈਸੋਲਸ਼ਨ ਦਿੱਚ ਚਾਹੀਿਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਿੀ ਲੰਬਾ ਹੋਿੇ। 

ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ ੈਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ 
ਸਮਰਥਾ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਲੱਛਣ ਸਰੂ ਹੋਣ ਿੀ ਦਮਤੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਆਈਸੋਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈ
ਅਤੇ 24 ਘਦਟਆਂ (ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਤ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ) ਤੱਕ ਲਛਣਾਂ ਦਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਈਸੋਲਸ਼ਨ 
ਦਿੱਚ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਿੀ ਲੰਬਾ ਹੋਿੇ।

ਜੇਕਰ ਟੈਸਦਟਿ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

ਜੇਕਰ ਦਸਿਲ PCR ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਰੈਦਪਡ ਐਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਪਾਦਜਦਟਿ  ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਨਰਿੇਸ਼ਾਂ  
“ਜ ੇਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ” ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹ ੈ

ਜੇਕਰ ਦਸਿਲ PCR ਟੈਸਟ ਜਾਂ 24-48 ਘਦਟਆਂ ਿੇ ਅਤਰਾਲ ਦਿੱਚ ਇਕਤਰ ਕੀਤੇ ਿਏ ਿ ਰੈਦਪਡ ਐਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ (RATs) ਿਿ 
ਨਿੇਦਟਿ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਲਛਣਾਂ ਦਿੱਚ 24 ਘਦਟਆਂ (ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਤ ਲਈ ਘੰਟੇ) ਤੱਕ 
ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਕੂਲ/ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦਿੱਚ ਿਾਪਸ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਿਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਦਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ੂਨੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚ ੇਿ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਘਰ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ,ੈ ਭਾਿੇਂ 
ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹੋਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਟਪਣੀ: ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਨੇ ਿੀ ਸਿਾਲ 1 ਿਾ ਜਿਾਬ “ਹਾਂ” ਦਿੱਚ ਦਿਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿ, ਟੈਸਦਟਿ ਸਮੇਤ ਅਿਲ 
ਕਿਮਾਂ ਲਈ ਸਿਾਲ 1 ਿੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿਵਾਲ 3 ਿਾ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਸਵੱਚ ਸਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਵੱਚ ਿਾ ਜਾਓ। 

• ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਆਈਸੋਲਟ ਕਰਨਾ  (ਘਰ ਰਦਹਣਾ) ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਦਸਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਬਾਹਰ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

• ਜ ੇਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ ੈਜਾਂ 11 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਲਛਣਾਂ ਿ ਸੁਰੂ 
ਹੋਣ ਿੀ ਦਮਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਦਿਡ-19 ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਟੈਸਟ ਪਾਦਜਦਟਿ ਪਾਏ ਜਾਣ (ਜ ੋਿੀ ਪਦਹਲਾਂ ਸੀ) ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇ
ਆਈਸੋਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ 24 ਘਦਟਆਂ (ਜਾਂ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਤ ਿੇ ਲਛਣਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਿ) ਤੱਕ 
ਲਛਣਾਂ ਦਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਈਸੋਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਿੀ ਲੰਬਾ ਹੋਿੇ। 

• ਜ ੇਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ ੈਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰਥਾ 
ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਲੱਛਣ ਸਰੂ ਹੋਣ ਿੀ ਦਮਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਦਿਡ-19 ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਟੈਸਟ ਪਾਦਜਦਟਿ ਪਾਏ ਜਾਣ (ਜ ੋਿੀ ਪਦਹਲਾਂ ਸੀ) 
ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਆਈਸੋਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ 24 ਘਦਟਆਂ (ਜਾਂ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਤ ਿ 
ਲਛਣਾਂ ਤੋਂ 48 ਘਦਟਆਂ ਬਾਅਿ) ਤੱਕ ਲਛਣਾਂ ਦਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਈਸੋਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਿੀ ਲੰਬਾ ਹੋਿੇ।

• ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਿਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਦਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ੂਨੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚ ੇਿੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਘਰ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ,ੈ ਭਾਿੇਂ ਉਹਨਾਂ 
ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹੋਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਵਾਲ 4 ਲਈ “ਹਾਂ” ਸਵੱਚ ਜਵਾਬ ਸਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਵੱਚ ਿਾ ਜਾਓ।

• ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਆਈਸੋਲਟ ਕਰਨਾ (ਘਰ ਰਦਹਣਾ) ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਜਿ ਦਕ ਘਰ ਦਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਜਹਾ ਦਿਅਕਤੀ 
ਹ ੈਜ ੋਲਛਣਾਂ, ਪਾਦਜਦਟਿ ਕੋਦਿਡ-19 ਨਤੀਜ ੇਜਾਂ ਕੋਦਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਿੇ ਨਤੀਜ ੇਿੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲਟ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ।  
ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਦਸਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

• ਘਰ ਿੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ੂਨੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਘਰ ਿੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਿ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦਿੱਚ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਦਜਸ ੂਨੰ ਕੋਦਿਡ-19 ਿ 
ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਜ ੋਇੱਕ ਪਾਦਜਦਟਿ ਕੋਦਿਡ-19 ਕੇਸ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹੋਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿਵਾਲ 5 ਜਾਂ 6 ਿਾ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਸਵੱਚ ਸਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਵੱਚ ਿਾ ਜਾਓ।  

• ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਆਈਸੋਲਟ ਕਰਨਾ (ਘਰ ਰਦਹਣਾ) ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਲੱਛਣ ਹੁਿ ਹਨ, ਤਾਂ “ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਵਾਲ 1 ਿ ਅਧੀਿ ਿੂਚੀਬਧ ਲਛਣਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਕਿੇ ਿਾ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਸਵੱਚ 
ਸਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਵੱਚ ਿਾ ਜਾਓ” ਿੇ ਿਤੀਸਜਆਂ ਿ ਅਧੀਿ ਪਾਏ ਜਾਂਿ ਆਈਿੋਲਸ਼ਿ ਮਾਰਗਿਰਸ਼ਿ ਿੀ 
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ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।  ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੁਆਰਾ ਮਦਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਲਛਣਾਂ ਿ ਆਧਾਰ 'ਤੇ “ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿਵਾਲ 2 ਿ ਅਧੀਿ 
ਿੂਚੀਬਧ ਲਛਣਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਕਿੇ ਿਾ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਸਵੱਚ ਸਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ।”

• ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਪਛਾਣ ਦਕਸੇ ਅਦਜਹ ੇਦਿਅਕਤੀ , ਦਜਸਨ ਿਰਤਮਾਨ ਦਿੱਚ ਕੋਦਿਡ-19 ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨ ਆਈਸੋਲਟ 
ਕਰਨ ਿੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਿੇ ਨਜਿੀਕੀ ਸਪਰਕ ਿਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਦਕਸੇ ਆਉਟਬਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਪਰਕ ਟਰੇਦਸਿ ਕਰਕੇ 
ਆਈਸੋਲਟ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਦਰਿਾਰ ਿੇ ਹੋਰ ਦਿਅਕਤੀ ਸਕੂਲ, ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਕਿ ਹਨ, ਪਰ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਿੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਵਾਲ 7 ਲਈ “ਹਾਂ” ਸਵੱਚ ਜਵਾਬ ਸਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਵੱਚ ਿਾ ਜਾਓ।

• ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਦਿਸਾ ਦਨਰਿੇਸਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹ ੈਦਜਨਾਂ ਨੇ 
ਅਤਰਰਾਸਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਦਜਸ ਦਿੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ 
ਜਰੂਰਤਾਂ ਿ ਅਨਸਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ। 

• ਜ ੇਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਕੁਆਰਟੀਨ ਕਰਨ ਿੀਆਂ ਦਹਿਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਿਈਆ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇ14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 
ਘਰ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਦਬਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ। ਯਾਤਰੀਆ ਂਲਈ ਸੰਘੀ 
ਜਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇਕੈਨਡਾ ਸਰਕਾਰ ਿੀ ਿੈਬਸਾਈਟਿੇਖੋ।

• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਜਹਾ ਦਿਅਕਤੀ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚਾ ਰਦਹਿਾ ਹੈ, ਕੈਨਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿੇ ਸਫਰ ਤੋਂ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 
ਆਈਸੋਲਟ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਿਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਘਰ ਦਲਜਾਣ ਿਾਲਾ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 
ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਿ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਿੇ ਨਤੀਦਜਆ ਂਿੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਦਿਆਰਥੀ ੂਨੰ ਦਿਅਕਤੀ ਿੁਆਰਾ ਨਿੇਦਟਿ  PCR ਟੈਸਟ 
ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਘਰ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ੂਨੰ ਲੱਛਣ ਹੁਿ ਹਨ, ਤਾਂ “ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਵਾਲ 1 ਿੇ ਅਧੀਿ ਿੂਚੀਬਧ ਲਛਣਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਕਿ ਿਾ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਸਵੱਚ 
ਸਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਵੱਚ ਿਾ ਜਾਓ” ਿ ਿਤੀਸਜਆਂ ਿੇ ਅਧੀਿ ਪਾਏ ਜਾਂਿ ਆਈਿੋਲਸ਼ਿ ਮਾਰਗਿਰਸ਼ਿ ਿੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।  ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਿੁਆਰਾ ਮਦਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਲਛਣਾਂ ਿ ਆਧਾਰ 'ਤੇ “ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿਵਾਲ 2 ਿ ਅਧੀਿ 
ਿੂਚੀਬਧ ਲਛਣਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਕਿੇ ਿਾ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਸਵੱਚ ਸਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਿੇਖਭਾਲ ਦਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ।”

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਾਰ ੇਿਵਾਲਾਂ ਲਈ “ਿਹੀਂ” ਸਵੱਚ ਜਵਾਬ ਸਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕੂਲ/ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਵੱਚ ਜਾ ਿਕਿਾ ਹੈ। ਿਟਾਫ ੂਿੰ 
ਇਿ ਿਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਿੱਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਕੂਲ/ਬਾਲ ਿੇਿਭਾਲ ਪਿਾਤਾ ਿੀ ਸਿਰਧਾਰਤ ਪਸਕਸਰਆ ਿੀ ਪਾਲਣ ਕਰ ੋ।

• ਦਨਯਮਤ ਪਟੋਕੋਲਾਂ ਿ ਅਨਸਾਰ, ਦਬਮਾਰੀ ਿ ਦਕਸੇ ਿੀ ਲੱਛਣ ਿਾਲ ਸਾਰੇ ਦਬਮਾਰ ਦਿਅਕਤੀਆਂ ੂਨੰ ਘਰ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 
'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਨਯਮਤ ਦਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

• ਿਭੀਰ ਲਛਣਾਂ ਿਾਲ ਦਿਅਕਤੀ ਦਜਨਾਂ ੂਨੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿੇਖਭਾਲ ਿੀ ਲੋੜ ਹੁਿੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ੂਨੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਿਭਾਿ ਦਿੱਚ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਦਕਸੇ ਦਿਅਕਤੀ ੂਨੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿ ਲੱਛਣ ਹੁਿ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਦਨਟ, ਦਿਅਕਤੀ ਿ ਲਛਣਾਂ ਅਤੇ 
ਸਪਰਕ ਇਦਤਹਾਸ ਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਸਦਟਿ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਉਪਾਿਾਂ ਿੀ ਦਸਫ਼ਾਰਸ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ।
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https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
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