
1. تاسو په الندې کې کومه نوې یا بدترېدونکې عالمه یا نښه لرئ؟ 

نوم:                            نېټه:               وخت:

ټول کارمندان باید د خپلې کاري دورې د پیل یا د کار ځای ته له ننوتلو دمخه دا تکمیل کړي.
تازه شوی په 12 اکتوبر 2021

2.   آیا ستاسو په کورنۍ کې کوم کس له پورته عالمو څخه یوه یا ډیرې عالمې لري او/یا د عالمو له تجربه کولو څخه وروسته د معایناتو پایلو ته په 
تمه دي؟

•  که تاسې په بشپړه توګه واکسین شوي یاست** یا په تېرو 90 ورځو کې مو د کوویډ-19 معاینه مثبته راغلې ده او تر هغې وروسته مو ګرځېدو اجازه ترالسه    
کړې ده، “نه” غوره کړئ.

•  که د کورنۍ غړی د کوویډ-19 واکسین اخیستلو 48 ساعته وروسته مودې پورې خفیفه ستوماني، د عضالتو یا بندونو درد احساس کړي، “نه” غوره کړئ. که    
د هغوی عالیم تر 48 ساعتونو ډیر دوام وکړي، “هو” غوره کړئ.

3.  آیا په تېرو 10 ورځو کې تاسې ته د یوه دا چې چا د نژدې اړیکې درلودونکي کس په توګه خبر درکړل شوی دی چې د کوویډ-19 درلودونکی وي 
یا تاسې ته ویل شوي دي چې په کور پاتې شئ او ځان له نورو قرنطین کړئ؟

•  که تاسې په بشپړه توګه واکسین شوي یاست** ، یا په تېرو 90 ورځو کې مو د کوویډ-19 معاینې نتیجه مثبته راغلې ده او تر هغې وروسته مو ګرځېدو اجازه    
ترالسه کړې ده، یا د عامې روغتیا چارواکو تاسې ته ویلي دي چې تاسې ځان قرنطین کولو ته اړتیا نه لرئ، “نه” غوره کړئ.

4.   آیا په تېرو 10 ورځو کې تاسې د اینټیجن چټې ازموینې )rapid antigen test( یا په کور کې د ځان ازموینې طبي بستې په کارولو سره 
ستاسې د معاینې نتیجه مثبته راغلې ده؟

•  که په البراتوار کې د پي سي آر )PCR( ازموینې په پایله کې ستاسې د معاینې نتیجه منفي راغلې وي، “نه” غوره کړئ.   

5.   په تېرو 14 ورځو کې، آیا تاسې له کاناډا څخه بهر سفر کړی دی او د فیډرال قرنطین شرایطو په رڼا کې د قرنطین کېدو سپارښتنه درته شوې ده؟
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کارګومارونکي/اپرېټران باید تر 30 ورځو پورې د حاضرۍ سوابق + د ټولو کارمندانو د اړیکو معلومات خوندي وساتي او بیا یې له منځه یوسي.
د روغتیایي چارو ستر رئیس دفتر د سپارښتنو او الرښوونې په رڼا کې چمتو کړای شوی دی.
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د خوند یا بوی کموالی تبه یا لړزه
یا له السه ورکول

 زړه بدېدل، 
کانګې، اسهال

)یوازې د >18 عمر(
 که چیرې یوه داسې موجوده روغتیایي ستونزه لرئ چې دغه عالمې پکې پیدا کیږي، نو د “نه” ځواب غوره کړئ. که چیرې عالمه نوې وي، مختلفه وي یا بدتره کېږي، د 

“هو” ځواب غوره کړئ.

 *د واکسین له تطبیق څخه 48 ساعته وروسته د خفیفې ستومانۍ، د عضالتو یا مفاصلو درد په صورت کې، د “نه” ځواب غوره کړئ او د کار په ځای کې ماسک واغوندئ. 
که چیرې ستاسې عالیم له 48 ساعتونو ډیر دوام کوي یا بدتره کېږي، د “هو” ځواب غوره کړئ.

که تاسې ناروغه یاست یا د ناروغۍ بعضې عالیم لرئ، د هغو په ګډون چې پورته لیکل شوي نه دي، په کور پاتې شئ او، که اړتیا وه، خپل د روغتیایي پاملرنې چمتو کوونکي 
څخه مرسته وغواړئ.

له حده ډیره ستوماني، د 
عضالتو یا مفصلونو درد*

)یوازې د +18 عمر(

په ساه اخیستلو کې ټوخی
ستونزه

نههو نههو نههو نههو نههو نههو

یا که د کومې نښې نښانې 
ځواب “هو” وي:

په کور پاتې شئ او ځان 
پخپله قرنطین کړئ

معاینه 
وکړئ

د روغتیایي پاملرنې چمتو 
کوونکي سره اړیکه ونیسئ

که د 2، 3، 4، یا 5 ګڼه 
پوښتنو ځواب “هو” وي:

**په بشپړه توګه واکسین شوی کس هغه څوک دی چې د کوویډ-19 د واکسینونو لړۍ د دویم ډوز اخیستلو یې 14 یا زیاتې ورځې تېرې شوې وي، یا څرنګه چې د اونټاریو د روغتیا وزارت له خوا تعریف شوی دی.

د کوویډ-19 لپاره د کارمندانو د سکریننګ یا معاینې پوښتنلیك

دغه محل ته مه 
ننوځئ

د ټورنټو د عامې روغتیا ادارې 
الرښوونې تعقیب کړئ

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-08/EN_Worker_Screening_v9Aug27%20Final.pdf
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-08/EN_Worker_Screening_v9Aug27%20Final.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario


تاسې باید له هغه ورځې راهیسې چې عالیم مو  	•
پیل شوي، د 10 ورځو لپاره ځان قرنطین کړئ. 
لس ورځې وروسته، تاسې کار ته ستنېدالی شئ 
که ستاسې عالیمو کې لږ تر لږه 24 ساعته*** 

وروسته ښه والی تر سترګو شوی وي.

که د روغتیایي پاملرنې چمتو کوونکې ادارې  	•
د داسې وضعیت تشخیص کړی وي چې په 

کوویډ-19 پورې تړاو نه لري، تاسې کار ته 
 ستنېدالی شئ که ستاسې عالیمو کې لږ تر لږه 

24 ساعته*** وروسته ښه والی تر سترګو شوی 
وي.

خپل د کار ځآی خبر کړئ. 	•

تاسې باید په کور پاتې شئ او د خپلو عالیمو  	•
د راښکاره کېدو له ورځې څخه تر 10 

ورځو پورې ځان قرنطین کړئ.

د ټورنټو د عامه روغتیا اداره یا ستاسې  	•
ځایي روغتیایي اداره به د پلټنو د ترسره 

کولو لپاره تاسې سره اړیکه ونیسي او تاسې 
ته به نورې الرښوونې چمتو کړي.

آیا تاسې له یوه داسې چا سره له نژدې څخه 
په اړیکه کې یاست چې په تېرو 10 ورځو 

کې یې د کوویډ-19 معاینې پایله مثبته راغلې 
ده؟

 تاسې د خپلو عالیمو د ښه کېدو تر پیل
24 ساعته*** وروسته کار ته ستنېدالی شئ.

که تاسې په بشپړه توګه واکسین شوي نه 
یاست**: تاسې باید له هغه شخص سره د وروستي 

ځل مخ کېدو وروسته د 10 ورځو لپاره ځان 
قرنطین کړئ چې د کوویډ-19 پایله یې مثبته 

راغلې وه.

که تاسې په بشپړه توګه واکسین شوي یاست**: 
تاسې د خپلو عالیمو د ښه کېدو تر پیل 24 

ساعته*** وروسته کار ته ستنېدالی شئ.

که تاسې د کوویډ خبرتیا اپلیکیشن له الرې یوازې 
معلوماتي خبرتیا ترالسه کړې وي: تاسې د خپلو 
عالیمو د ښه کېدو تر پیل 24 ساعته*** وروسته 

کار ته ستنېدالی شئ.

په کور پاتې شئ او ځان قرنطین کړئ. معاینه وکړئ
•   که د کوویډ-19 واکسین اخیستلو 48 ساعته وروسته مودې پورې مو د خفیفې ستومانۍ نښې نښانې درلودې، ځان مه قرنطین کوئ. 
تاسې باید د کار په چاپېلایر کې ماسک واغوندئ. که ستاسې نښې نښانې تر 48 ساعتونو واوښتې یا بترې شوې، په کور پاتې شئ، 

ځان قرنطین کړئ او معاینه وکړئ.

ستاسې د کووید-19 د معاینې پایله څه وه؟

 ما په تېرو 14 ورځو کې له کاناډا څخه بهر سفر کړی دی، 
زه باید څه وکړم؟

په کور پاتې شئ او ځان تر 14 ورځو پورې قرنطین کړئ که ستاسې د معاینې نتیجه منفي هم وه. 	•
•  که تاسې د قرنطین قانون الندې د ګروپي استثناګانو، قرنطین شرایطو له مخې د فیډرالي قرنطین شرایطو څخه مستثنی یاست، تاسې اړ نه یاست چې ځان 

قرنطین کړئ.
که تاسې عالیم یا نښې نښانې ولرئ، تاسې باید معاینه وکړئ که تاسې له فیډرالي قرنطین څخه مستثنی هم یاست. 	•

زه د کوویډ-19 نښې نښانې لرم،
څه باید وکړم؟
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 معاینه نه منفيمثبته
ده شوې
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** په بشپړه توګه واکسین شوی کس هغه څوک دی چې د کوویډ-19 د واکسینونو لړۍ د دویم ډوز اخیستلو یې 14 یا زیاتې ورځې تېرې شوې وي، یا څرنګه چې د اونټاریو د روغتیا وزارت له خوا تعریف شوی دی.

***د معدې نښو نښانو یا عالیمو لپاره 48 ساعته
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