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Ministeryo ng Kalusugan | Ministeryo ng Edukasyon

Ang instrumento ng pagsusuri sa COVID-19 
para sa mga mag-aaral at kabataan na 
nasa paaralan at sa alagaan ng bata Huling isinapanahon: Enero 6, 2022 

Ang mga mag-aaral at kabataan ay kinakailangang sumailalim ng pagsusuri sa COVID-19 araw-araw 
bago pumasok sa paaralan o pumunta sa alagaan ng bata (child care). Maaaring kumpletohin ito ng 
(mga) magulang/tagapangalaga sa ngalan ng bata.

Petsa (mm-dd-yyyy) 

Mga tanong sa pagsusuri

1. Sa nakaraang [5, 10] araw nakaranas ba ang mag-aaral/bata ng alinman sa mga sintomas na ito? 

• Kung ang mag-aaral/bata ay ganap nang nabakunahan O 11 taong gulang o mas bata pa, gamitin ang 
5 araw 

• Kung ang mag-aaral/bata ay 12 taong gulang o mas matanda pa at hindi pa ganap na nabakunahan 
O kung ang kanilang immune system ay mahina o nakompromiso, gamitin ang 10 araw

Ang sinumang may sakit o may anumang bago o lumalalang mga sintomas ng pagkakasakit, kabilang 
yung mga hindi nakalista sa ibaba, ay dapat manatili sa bahay hanggang sa ang kanilang mga sintomas ay 
magsimulang bumuti sa loob ng 24 na oras at dapat humiling ng pagtatasa mula sa kanilang tagapagbigay 
ng pangangalagang pangkalusugan kung kinakailangan. Ang mga indibidwal na miyembro ng sambahayang 
mayroong alinman sa mga sintomas sa ibaba ay dapat manatili sa bahay kasabay ng tao na may sakit, kahit 
anuman ang katayuan ng kanilang pagkakabakuna. 

Kung ang mag-aaral/bata ay may sintomas at negatibo ang resulta ng pagsusuri para sa COVID-19 sa isang 
PCR test o dalawang rapid antigen test (RAT) na 24 na oras ang pagitan ng pagkuha, at ang mga sintomas ay 
bumubuti sa loob ng 24 na oras, maaari kang sumagot ng “hindi” para sa lahat ng mga sintomas. 

Piliin ang alinman/lahat ng bago, lumalala, at hindi nauugnay sa anumanag sanhi o kundisyong mayroon na 
sila.

Lagnat at/o panginginig 
May temperaturang 37.8 degrees Celsius/100 degrees Fahrenheit o mas mataas  
pa at/o nanginginig 

Oo Hindi

Inuubo o kumakahol na pag-ubo (croup)
Patuloy, mahigit sa karaniwan, gumagawa ng sumisipol na tunog kapag  
humihinga (hindi nauugnay sa hika, mga daanan ng hangin na nagpapakita  
ng reaksyon pagkatapos ng impeksyon, o iba pang alam na mga sanhi  
o kundisyon na dati pang mayroon na sila) 

Oo Hindi

Kinakapos na hininga 
Kawalan ng hininga, hindi makahinga nang malalim (hindi nauugnay sa hika  
o iba pang alam na mga sanhi o kundisyon na dati pang mayroon na sila) 

Oo Hindi

Pagkabawas o kawalan ng panlasa o kakayahang umamoy
Hindi nauugnay sa papana-panahong mga allergy, neurological na mga karamdaman,  
o iba pang alam na mga sanhi o kundisyon na dati pang mayroon na sila 

Oo Hindi
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2. Sa nakaraang [5, 10] araw nakaranas ba ang mag-aaral/bata ng alinman sa mga sintomas na ito?

• Kung ang mag-aaral/bata ay ganap nang nabakunahan O 11 taong gulang o mas bata pa, gamitin ang 
5 araw 

• Kung ang mag-aaral/bata ay 12 taong gulang o mas matanda pa at hindi pa ganap na nabakunahan  
O kung ang kanilang immune system ay mahina o nakompromiso, gamitin ang 10 araw

Piliin ang alinman/lahat ng bago, lumalala, at hindi nauugnay sa anumanag sanhi o kundisyong mayroon  
na sila.

Masakit na lalamunan o kahirapang lumunok
Masakit lumunok (hindi nauugnay sa papana-panahong mga allergy, acid reflux,  
o iba pang alam na mga sanhi o kundisyon na dati pang mayroon na kayo) 

Oo Hindi

Sinisipon o baradong ilong 
Hindi nauugnay sa papana-panahong mga allergy, kapag nasa labas sa malamig  
na panahon, o ibang alam na sanhi o mga kondisyong mayroon na kayo 

Oo Hindi

Sakit ng ulo
Di-karaniwan, nagtatagal (hindi nauugnay sa tensyon na uri ng sakit ng ulo, chronic  
migraine, o ibang alam na mga sanhi o mga kondisyong mayroon na kayo) 

Kung ang mag-aaral/bata ay nabakunahan na para sa COVID-19 at/o trangkaso  
sa nakalipas na 48 oras at nakakaranas ng katamtamang sakit ng ulo na nagsimula  
lamang pagkatapos mabakunahan, piliin ang “Hindi.” 

Oo Hindi

Labis na kapaguran 
Hindi karaniwang kapaguran, kulang sa enerhiya, hindi magandang kumain ang  
mga sanggol (hindi nauugnay sa depresyon, insomnia, thyroid disfunction, biglaang  
pinsala, o ibang alam na sanhi o mga kondisyong mayroon na sila)

Kung ang mag-aaral/bata ay nabakunahan na para sa COVID-19 at/o trangkaso  
sa nakalipas na 48 oras at nakararanas ng katamtamang kapaguran at/o  
katamtamang sakit sa kalamnan/sakit sa kasukasuan na nagsimula pagkatapos  
mabakunahan, piliin ang “Hindi.” 

Oo Hindi

Sakit sa kalamnan o sakit sa kasukasuan
Kung ang mag-aaral/bata ay nabakunahan na para sa COVID-19 at/o trangkaso  
sa nakalipas na 48 oras at nakararanas ng katamtamang kapaguran at/o  
katamtamang sakit sa kalamnan/sakit sa kasukasuan na nagsimula pagkatapos  
mabakunahan, piliin ang “Hindi.” 

Oo Hindi

Pagduduwal, pagsusuka at/o pagtatae
Hindi nauugnay sa irritable bowel syndrome, pagkabalisa, pamumulikat dahil sa  
regla, o iba pang alam na mga sanhi o kundisyon na dati nang mayroon na sila 

Oo Hindi

3. Sa nakaraang [5, 10] araw nagkaroon ba ang mag-aaral/bata ng positibong  
resulta sa pagsusuri para sa COVID-19?
Kabilang dito ang positibong resulta sa pagsusuri para sa COVID-19 na mula 
 sa laboratoryong PCR test, rapid antigen test o mula sa isang pambahay  
na test kit na ginamit sa kanyang sarili. 

• Kung ang mag-aaral/bata ay ganap nang nabakunahan O 11 taong gulang  
o mas bata pa, gamitin ang 5 araw 

• Kung ang mag-aaral/bata ay 12 taong gulang o mas matanda pa at hindi  
pa ganap na nabakunahan O kung ang kanilang immune system ay  
mahina o nakompromiso, gamitin ang 10 araw 

Oo Hindi

4. Naaangkop ba ang alinman sa mga sumusunod?

• Nakatira ang mag-aaral/bata kasama ng isang tao na kasalukuyang ihinihiwalay  
ang sarili sa iba dahil sa isang positibong resulta sa pagsusuri para sa COVID-19

• Nakatira ang mag-aaral/bata kasama ng isang tao na kasalukuyang ihinihiwalay  
ang sarili sa iba dahil mayroong mga sintomas ng COVID-19 

• Nakatira ang mag-aaral/bata kasama ng isang tao na kasalukuyang ihinihiwalay  
ang sarili sa iba habang naghihintay ng mga resulta sa pagsusuri para sa COVID-19 

Oo Hindi
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Kung ang indibidwal na ihinihiwalay ang sarili sa iba ay hindi nakatanggap ng positibong resulta sa pagsusuri 
para sa COVID-19 at mayroon lamang ng isa sa mga sintomas na ito: masakit na lalamunan o kahirapang 
lumunok, sinisipon o baradong ilong, sakit ng ulo, labis na kapaguran, sakit sa kalamnan o sakit sa 
kasukasuan, pagduduwal, pagsusuka at/o pagtatae, piliin ang “Hindi.”

5. Tinukoy ba ang mag-aaral/bata bilang isang “malapit na nakipag-ugnayan”  
sa isang tao na kasulukuyang mayroong COVID-19 at pinagpayuhan na  
ihiwalay ang sarili sa iba?
Kung pinagpayuhan kayo ng pampublikong kalusugan na hindi na ninyo  
kinakailangang ihiwalay ang sarili sa iba, piliin ang “Hindi.” 

Oo Hindi

6. Pinagsabihan ba kayo ng doktor, tagapangalaga ng kalusugan, o yunit  
ng pampublikong kalusugan na ang mag-aaral/bata ay kasalukuyang  
dapat ihiwalay sa iba (manatili sa bahay)? 
Ito ay maaaring dahil sa pagsiklab o resulta ng paunawang ibinigay sa mga taong  
nakipag-ugnayan sa isang indibidwal na nahawa. 

Oo Hindi

7. Naaangkop ba ang alinman sa mga sumusunod?

• Sa nakaraang 14 na araw, nagbiyahe ba ang mag-aaral/bata sa labas ng  
Canada at sinabihan na magpa-quarantine 

• Sa nakaraang 14 na araw, nagbiyahe ba ang mag-aaral/bata sa labas ng  
Canada at sinabihan na huwag pumasok sa paaralan/alagaan ng bata

• Sa nakaraang 14 na araw, may isang tao na nakatirang kasama ng  
mag-aaral/bata na bumalik mula sa pagbibiyahe sa labas ng Canada  
at ihinihiwalay ang sarili sa iba habang naghihintay ng mga resulta  
sa pagsusuri para sa COVID-19.

Pakitandaan na kung ang mag-aaral/bata ay hindi ganap na nabakunahan ngunit  
hindi sakop ng pederal na quarantine dahil sila ay may kasamang isang  
nabakunahang tao sa kanilang pagbibiyahe, hindi sila dapat pumasok sa  
paaralan o pumunta sa alagaan ng bata sa loob ng 14 na araw. Piliin ang  
“oo” kung naaangkop ito sa inyong mag-aaral/bata. 

Oo Hindi

Resulta ng mga tanong sa pagsusuri
Kung “OO” ang sagot ninyo sa ALINMAN sa mga tanong, ang inyong bata ay hindi maaaring pumasok 
sa paaralan o pumunta sa alagaan ng bata. Makipag-ugnayan sa inyong paaralan/alagaan ng bata at 
ipaalam sa kanila na hindi papasok sa paaralan ngayon ang inyong bata. Tingan sa ibaba para sa mga 
kinakailangang gawin para sa paghihiwalay at pagsusuri

PAUNAWA: Kapag ang opsyon ng [5, 10] araw ay nakalista:
• Kung ang mag-aaral/bata ay ganap nang nabakunahan O 11 taong gulang o mas  

bata pa, gamitin ang 5 araw 
• Kung ang mag-aaral/bata ay 12 taong gulang o mas matanda pa AT hindi pa  

ganap na nabakunahan O ang kanilang immune system ay mahina o nakompromiso,  
gamitin ang 10 araw 

Kung “OO” ang sagot ninyo sa alinman sa mga sintomas na kabilang sa tanong 1, huwag pumasok sa 
paaralan o pumunta sa alagaan ng bata.

• Dapat ihiwalay ang mag-aaral/bata sa iba (manatili sa bahay) at huwag lumabas maliban na lamang 
kung magpapasuri o para sa isang medikal na emergency.

• Kung ang mag-aaral/bata ay hindi nagpasuri, at kung:
Ang mag-aaral/bata ay ganap nang nabakunahan O 11 taong gulang o mas bata pa kailangan 
nilang ihiwalay ang sarili sa iba sa loob ng 5 araw simula ng kung kailan magsimula ang mga 
sintomas at manatiling nakahiwalay ang sarili sa iba hanggang sa ang kanilang mga sintomas 
ay magsimula nang bumuti sa loob ng 24 na oras (o 48 oras pagkatapos ng mga sintomas ng 
pagduduwal, pagsusuka at/o pagtatae), alinman ang pinakamatagal. 

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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Ang mag-aaral/bata ay 12 taong gulang o mas matanda pa at hindi pa ganap na nabakunahan O 
ang kanilang immune system ay mahina o nakompromiso kailangan nilang ihiwalay ang sarili sa iba 
sa loob ng 10 araw simula ng kung kailan magsimula ang mga sintomas at manatiling ihinihiwalay 
ang sarili sa iba hanggang sa ang kanilang mga sintomas ay magsimula nang bumuti sa loob ng 
24 na oras (o 48 oras pagkatapos ng mga sintomas ng pagduduwal, pagsusuka at/o pagtatae), 
alinman ang pinakamatagal.

• Kung may pagsusuri na maaaring magawa:
Kung ang isang PCR test o rapid antigen test (RAT) ay positibo, dapat sundin ng mag-aaral/bata 
ang patnubay sa itaas “kung ang mag-aaral/bata ay hindi nagpasuri” 
Kung ang isang PCR test ay negatibo or mga dalawang rapid antigen test (RAT) na kinolekta 
nang 24-48 oras ang pagitan ay parehong negatibo, ang mag-aaral/bata ay maaaring bumalik sa 
paaralan/alagaan ng bata kapag ang kanilang (mga) sintomas ay magsimula nang bumuti sa loob 
ng 24 na oras (48 oras para sa pagduduwal, pagsusuka at/o pagtatae).

• Ang mga miyembro ng sambahayan, kabilang ang mga kapatid, ay dapat manatili sa bahay kasabay 
ng mag-aaral/bata, kahit sila man ay ganap nang nabakunahan o hindi. 

Kung “OO” ang sagot ninyo sa alinman sa mga sintomas na kabilang sa tanong 2, huwag pumasok sa 
paaralan o pumunta sa alagaan ng bata.

• Kung ang mag-aaral/bata ay nakaranas ng isa lamang ng mga sintomas na ito sa nakaraang [5, 10] 
araw ang mag-aaral/bata ay dapat manatili sa bahay hanggang sa ang sintomas ay magsimula nang 
bumuti nang hindi kukulangin sa 24 na oras (48 oras para sa pagduduwal, pagsusuka at/o pagtatae). 

• Kung ang mag-aaral/bata ay nakaranas ng dalawa o higit pa sa mga sintomas na ito sa nakaraang 
[5, 10] araw ang mag-aaral/bata ay dapat manatili sa bahay. 

Kung ang mag-aaral/bata ay hindi nagpasuri at:
Ang mag-aaral/bata ay ganap nang nabakunahan O 11 taong gulang o mas bata pa kailangan 
nilang ihiwalay ang sarili sa iba sa loob ng 5 araw simula ng kung kailan magsimula ang mga 
sintomas at manatiling ihinihiwalay ang sarili sa iba hanggang sa ang kanilang mga sintomas ay 
magsimula nang bumuti sa loob ng 24 na oras (48 oras para sa pagduduwal, pagsusuka at/o 
pagtatae), alinman ang pinakamatagal. 
Ang mag-aaral/bata ay 12 taong gulang o mas matanda pa at hindi pa ganap na nabakunahan 
O ang kanilang immune system ay mahina o nakompromiso kailangan nilang ihiwalay ang sarili sa 
iba sa loob ng 10 araw simula ng kung kailan magsimula ang mga sintomas at manatiling ihinihiwalay 
ang sarili sa iba hanggang sa ang kanilang mga sintomas ay magsimula nang bumuti sa loob ng 
24 na oras (48 oras para sa pagduduwal, pagsusuka at/o pagtatae), alinman ang pinakamatagal.

Kung may pagsusuri na maaaring magawa:
Kung ang isang PCR test o rapid antigen test (RAT) ay positibo, dapat sundin ng mag-aaral/bata 
ang patnubay sa itaas, “kung ang mag-aaral/bata ay hindi nagpasuri” 
Kung ang isang PCR test or dalawang rapid antigen test (RAT) na kinolekta nang 24-48 oras ang 
pagitan ay parehong negatibo, ang mag-aaral/bata ay maaaring bumalik sa paaralan/alagaan 
ng bata kapag ang kanilang mga sintomas ay magsimula nang bumuti sa loob ng 24 na oras 
(48 oras para sa pagduduwal, pagsusuka at/o pagtatae).

Ang mga miyembro ng sambahayan, kabilang ang mga kapatid, ay dapat manatili sa bahay 
kasabay ng mag-aaral/bata, kahit sila man ay ganap nang nabakunahan o hindi.

PAUNAWA: Kung “OO” din ang sagot ng bata sa tanong 1, sundin ang patnubay ng tanong 1 para sa mga 
susunod na hakbang, kabilang ang pagsusuri, kung mayroon nang maaaring magawa. 

Kung “OO” ang sagot ninyo sa tanong 3, huwag pumasok sa paaralan o pumunta sa alagaan ng bata 

• Dapat ihiwalay ng bata ang kanyang sarili (manatili sa bahay) at dapat lamang lumabas kung may 
medikal na emergency.

• Kung ang mag-aaral/bata ay ganap nang nabakunahan O 11 taong gulang o mas bata pa kailangan 
silang ihiwalay sa iba sa loob ng 5 araw simula ng kung kailan magsimula ang mga sintomas o simula 
ng kung kailan sila nakatanggap ng positibong resulta sa pagsusuri para sa COVID-19 (alinman ang 
nauna) at manatiling nakahiwalay sa iba hanggang sa ang kanilang mga sintomas ay magsimula nang 
bumuti sa loob ng 24 na oras (o 48 oras pagkatapos ng mga sintomas ng pagduduwal, pagsusuka 
at/o pagtatae), alinman ang pinakamatagal. 

• Kung ang mag-aaral/bata ay 12 taong gulang o mas matanda pa at hindi pa ganap na nabakunahan 
O ang kanilang immune system ay mahina o nakompromiso kailangan silang ihiwalay sa iba sa 
loob ng 10 araw simula ng kung kailan magsimula ang mga sintomas o simula ng kung kailan sila 
nakatanggap ng positibong resulta sa pagsusuri para sa COVID-19 (alinman ang nauna) at manatiling 
nakahiwalay sa iba hanggang sa ang kanilang mga sintomas ay magsimula nang bumuti sa loob 
ng 24 na oras (o 48 oras pagkatapos ng mga sintomas ng pagduduwal, pagsusuka at/o pagtatae), 
alinman ang pinakamatagal.
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• Ang mga miyembro ng sambahayan, kabilang ang mga kapatid, ay dapat manatili sa bahay kasabay 
ng mag-aaral/bata, kahit sila man ay ganap nang nabakunahan o hindi. 

Kung “OO” ang sagot ninyo sa tanong 4, huwag pumasok sa paaralan o pumunta sa alagaan ng bata.

• Dapat ihiwalay ng mag-aaral/bata ang kanyang sarili sa iba (manatili sa bahay) habang may tao sa 
bahay na  ihinihiwalay ang sarili sa iba dahil may mga sintomas, may positibong resulta sa pagsusuri 
para sa COVID-19 o naghihintay ng resulta sa pagsusuri para sa COVID-19.  Ang mag-aaral/bata ay 
dapat lumabas lamang ng bahay para sa isang medikal na emergency. 

• Lahat ng mga miyembro ng sambahayan ay dapat manatili sa bahay kasabay ng miyembro ng 
sambahayan na mayroong mga sintomas ng COVID-19 o kaya ay isang positibong kaso ng COVID-19, 
sila man ay ganap nang nabakunahan o hindi. 

Kung “OO” ang sagot ninyo sa tanong 5 o 6, huwag pumasok sa paaralan o pumunta sa alagaan ng 
bata.  

• Dapat ihiwalay ang mag-aaral/bata sa iba (manatili sa bahay) at huwag lumabas maliban na lamang 
kung magpapasuri o para sa isang medikal na emergency.

• Kung ang mag-aaral/bata ay nagkaroon ng mga sintomas, sundin ang patnubay sa paghihiwalay ng 
sarili na matatagpuan sa ilalim ng mga resulta sa “Kung “OO” ang sagot ninyo sa alinman sa mga 
sintomas na nakalista sa ilalim ng tanong 1 huwag pumasok sa paaralan o pumunta sa alagaan 
ng bata.”  at/o “Kung “OO” ang sagot ninyo sa alinman sa mga sintomas na nakalista sa ilalim ng 
tanong 2, huwag pumasok sa paaralan o pumunta sa alagaan ng bata” depende sa mga sintomas 
na nararanasan ng mag-aaral/bata.

• Kung inihiwalay ang mag-aaral/bata dahil sila ay tinukoy bilang isang malapit na nakipag-ugnayan sa 
isang tao na kasulukuyang mayroong COVID-19 at pinagpayuhan na ihiwalay ang sarili sa iba, o dahil 
sa pagsiklab o resulta ng paunawang ibinigay sa mga taong nakipag-ugnayan sa isang indibidwal 
na nahawa, ang mga kapatid o iba pang tao sa sambahayan ay maaaring pumasok sa paaralan, 
sa alagaan ng bata o sa trabaho, ngunit dapat huwag lumabas ng bahay para sa iba pang hindi 
mahalagang dahilan. 

Kung “OO” ang sagot ninyo sa tanong 7, huwag pumasok sa paaralan o pumunta sa alagaan ng bata.

• Kinakailangang sundin ng mag-aaral/bata ang pederal na patnubay para sa mga indibidwal na 
nagbiyahe sa ibang bansa, kabilang ang hindi pagpasok sa paaralan/pagpunta sa alagaan ng bata 
sa loob ng 14 na araw ng kanilang pagdating at sumailalim ng pagsusuri ayon sa mga pederal na 
kautusan. 

• Kung ang mag-aaral/bata ay napagsabihan na sumailalim ng quarantine, kinakailangan nilang 
manatili sa bahay nang 14 na araw at huwag lumabas maliban na lamang kung magpapasuri o para 
sa isang medikal na emergency. Para sa karagdagan pang impormasyon tungkol sa pederal na mga 
kautusan para sa mga manlalakbay, bisitahin po lamang ang website ng Pamahalaan ng Canada.

• Kung may isang tao na nakatirang kasama ng mag-aaral/bata na inihiwalay sa iba pagkabalik mula 
sa pagbibiyahe sa labas ng Canada at nakatanggap sa airport ng PCR test na iuuwi sa bahay, ay may 
sintomas pagkabalik mula sa paglalakbay sa ibang bansa O ay naghihintay ng resulta sa pagsusuri, 
ang mag-aaral ay dapat manatili sa bahay hanggang sa ang indibidwal ay nakatanggap na ng 
negatibong resulta mula sa PCR test. 

• Kung ang mag-aaral/bata ay nagkaroon ng mga sintomas, sundin ang patnubay sa paghihiwalay ng 
sarili na matatagpuan sa ilalim ng mga resulta sa “Kung “OO” ang sagot ninyo sa alinman sa mga 
sintomas na nakalista sa ilalim ng tanong 1 huwag pumasok sa paaralan o pumunta sa alagaan 
ng bata.”  at/o “Kung “OO” ang sagot ninyo sa alinman sa mga sintomas na nakalista sa ilalim ng 
tanong 2, huwag pumasok sa paaralan o pumunta sa alagaan ng bata” depende sa mga sintomas 
na nararanasan ng mag-aaral/bata.

Kung “HINDI” ang sagot ninyo sa lahat ng mga tanong, maaaring pumasok sa paaralan/pumunta sa 
alagaan ng bata ang inyong anak. Sundin ang itinatag na proseso ng inyong paaralan/
tagapangalaga ng bata upang ipaalam sa mga tauhan ang tungkol sa mga resultang ito.

• Ayon sa karaniwang mga pamamaraan, ang lahat ng mga may sakit na indibidwal na may anumang 
sintomas ng karamdaman ay kinakailangang manatili sa bahay at humiling ng pagtatasa mula sa 
kanilang karaniwang tagapangalaga ng kalusugan kung kinakailangan. 

• Ang mga indibidwal na may malulubhang mga sintomas na nangangailangan ng emergency 
na pangangalaga ay kinakailangang pumunta sa kanilang pinakamalapit na departamento ng 
emergency. 

• Kung ang isang indibidwal ay nagkaroon ng mga sintomas na hindi kabilang sa listahan sa itaas, 
maaaring magrekomenda ng iba pang mga hakbang ang lokal na yunit ng pampublikong kalusugan 
kabilang ang pagtatasa na naka-base sa isang pagsusuri ng mga sintomas ng indibidwal at ng 
kasaysayan ng kanyang pagkalantad. ©
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https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
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