
1. ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਅੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਲਿਆਂ ਲਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਨਿੇਂ ਜਾਂ ਲਿਗੜਦ ੇਹੋਏ ਿੱਛਣ ਹਨ? 

ਨਾਮ:                          ਮਮਤੀ:               ਸਮਾਂ:

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮ਼ਿਫਟ ਼ਿ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਮਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ

12 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਮਿਆ

2.   ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਪਲਰਿਾਰ ਲਿੱਚ ਲਕਸ ੇਮੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਿੱਛਣਾਂ ਲਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਿਧੇਰ ੇਿੱਛਣ ਹਨ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਲਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ?

  •  ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ** ਕੀਤਾ ਮਿਆ ਹ ੈਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਮਪਛਲੇ 90 ਮਦਨਾਂ ਮਿੱਚ COVID-19 ਦ ੇਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਮ਼ਿਮਟਿ ਆਇਆ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ 
ਕਲੀਅਰ ਹ ੋਮਿਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

  •  ਜੇਕਰ ਘਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਹਲਕੀ ਥਕਾਿਟ, ਮਾਸਪੇ਼ਿੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਮਿੱਚ ਦਰਦ, ਜ ੋਮਕ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਿਾਉਣ ਦ ੇ48 ਘੰਮਟਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ 
“ਨਹੀਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਲੱਛਣ 48 ਘੰਮਟਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਮਹੰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

3.  ਲਪਛਿੇ 10 ਲਦਨਾਂ ਲਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਿਾਿੇ ਲਕਸ ੇਦ ੇਲਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਜੋਂ ਸੂਲਚਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹ ੈਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ੇ
ਰਲਹਣ ਅਤ ੇਸਿ-ੈਇਕਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣ ਿਈ ਲਕਹਾ ਲਗਆ ਹੈ? 

  •  ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਪਰੂੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ** ਕੀਤਾ ਮਿਆ ਹ,ੈ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਮਪਛਲੇ 90 ਮਦਨਾਂ ਮਿੱਚ COVID-19 ਦ ੇਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਮ਼ਿਮਟਿ ਆਇਆ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ 
ਕਲੀਅਰ ਹ ੋਮਿਆ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪਬਮਲਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਮਸਆ ਹ ੈਮਕ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸਿੈ-ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

4.   ਲਪਛਿੇ 10 ਲਦਨਾਂ ਲਿੱਚ, ਕੀ ਇੱਕ ਰੈਲਪਡ ਐਟਂੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਘਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਿ-ੈਜਾਂਚ ਲਕੱਟ ‘ਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਲਜ਼ਲਟਿ  
ਆਇਆ ਹੈ? 

  •  ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਬ-ਅਧਾਰਤ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. (PCR) ਟੈਸਟ ‘ਤ ੇਨਤੀਜ ੇਨੈਿੇਮਟਿ ਆਇਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

5.   ਲਪਛਿੇ 14 ਲਦਨਾਂ ਲਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਘੀ ਕਆੁਰੰਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣ 
ਦੀ ਸਿਾਹ ਲਦੱਤੀ ਗਈ ਹ?ੈ

TORONTO.CA/COVID19

ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਨੰੂ 30 ਲਦਨਾਂ ਿਈ ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ + ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਲਿਰ ਇਸਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਸਹਤ ਦ ੇਮ਼ੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮਸਫ਼ਾਰ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇ਼ਿਾਂ ਦ ੇਅਨ਼ੁਸਾਰ ਮਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਮਿਆ
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ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਕੁਾਮ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਸੁਗੰਧ ਦਾ 
ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਚਿੇ ਜਾਣਾ

ਲਦਿ ਘਬਰਾਉਣਾ,  
ਉਿਟੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ  

ਦਸਤ ਿੱਗਏ
(ਉਮਰ <18 ਲਸਰਫ਼)

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਹਤ ਸਮਥਤੀ ਹ,ੈ ਮਜਸ ਕਾਰਨ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਨਿਾਂ, ਿੱਖਰਾ ਜਾਂ ਮਿਿੜ ਮਰਹਾ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ 
“ਹਾਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

*ਜੇਕਰ ਟੀਕਾ ਲਿਿਾਉਣ ਦ ੇ48 ਘੰਮਟਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹਲਕੀ ਥਕਾਿਟ, ਮਾਸਪੇ਼ਿੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਮਿੱਚ ਦਰਦ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ੋਅਤੇ ਕੰਮ ‘ਤ ੇਹੋਣ ਿੇਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ 
ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਲੱਛਣ 48 ਘੰਮਟਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਮਹੰਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਮਿਿੜ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਮਬਮਾਰ ਹ ੋਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਅੰਦਰ ਮਬਮਾਰੀ ਦ ੇਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਮਜਨ੍ਹ ਾਂ ਮਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰ ੇਰਹ ੋਅਤੇ ਼ਿਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤ ੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਮਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਾਓ।

ਬਹੁਤ ਥਕਾਿਟ ਹੋਣਾ, 
ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ  

ਲਿੱਚ ਦਰਦ*

(ਉਮਰ 18+ ਲਸਰਫ਼)

ਿੰਘ ਸਾਹ ਿੈਣ ਲਿੱਚ 
ਮੁਸ਼ਕਿ

ਜਾਂਜੇਕਰ ਲਕਸ ੇਿੱਛਣ 
ਿਈ ਜਿਾਬ “ਹ”ੈ, ਤਾਂ:

ਘਰ ੇਰਹ ੋਅਤ ੇਸਿ-ੈ
ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਹੋਿੋ

ਟੈਸਟ (ਜਾਂਚ) 
ਕਰਿਾਓ

ਲਕਸ ੇਲਸਹਤ ਦੇਿਭਾਿ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਸਿਾਿ 2, 3, 4 ਜਾਂ 5 
ਿਈ ਜਿਾਬ “ਹੈਂ”, ਤਾਂ:

**ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਮਕ COVID-19 ਟੀਕ ੇਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ 14 ਮਦਨ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮਾਂ, ਜਾਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦ ੇਮਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਮਰਭਾਮਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਿਏ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹੈ।

COVID-19 ਸਟਾਫ਼ ਸਕ੍ਰੀਮਨੰਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰ਼ਿਨਾਿਲੀ (ਸ਼ੁਆਲਨਾਮਾ)

ਇਸ ਸਥਾਨ ਲਿੱਚ 
ਦਾਖਿ ਨਾ ਹੋਿੋ

ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਿਥ 
ਸਿਾਹ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ

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://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario


•	 ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਲੱਛਣ ਼ਿ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਦ ੇਮਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ 
10 ਮਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ੇਰਮਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਸਿੈ-ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਮਦਨਾਂ 
ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਲੱਛਣ ਮਿੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 
24 ਘੰਮਟਆਂ*** ਲਈ ਸ਼ੁਧਾਰ ਹ ੋਮਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੰਮ ‘ਤ ੇਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•	 ਜੇਕਰ ਮਕਸੇ ਮਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ 
ਅਮਜਹੀ ਸਮਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਇਆ ਹ,ੈ ਜ ੋ
COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਲੱਛਣਾਂ ਮਿੱਚ ਸ਼ੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 
ਘੰਮਟਆਂ*** ਬਾਅਦ ਕੰਮ ‘ਤ ੇਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

•	 ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਸੂਮਚਤ ਕਰੋ।

•	 ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਲੱਛਣ ਼ਿ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਦ ੇਮਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ 10 ਮਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ੇਰਮਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹ ੈਅਤੇ ਸਿੈ-ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•	 ਟੋਰਾਂਟ ੋਪਬਮਲਕ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ 
ਹੈਲਥ ਯੂਮਨਟ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਿੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇ਼ਿ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਿੀ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸ ੇਅਲਜਹ ੇਲਿਅਕਤੀ ਦ ੇ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਲਿੱਚ ਆਏ ਹ,ੋ ਲਜਸਦਾ 
ਲਪਛਿੇ 10 ਲਦਨਾਂ ਲਿੱਚ COVID-19 ਦ ੇ
ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਲਜ਼ਲਟਿ ਆਇਆ ਹੈ?

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਮਿੱਚ ਸ਼ੁਧਾਰ ਸ਼਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ 24 
ਘੰਮਟਆਂ*** ਬਾਅਦ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੰਮ ‘ਤ ੇਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੂਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਗਆ 
ਹ*ੈ*: ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਮਿਅਕਤੀ ਦ ੇਆਖ਼ਰੀ ਿਾਰ 
ਸੰਪਰਕ ਮਿੱਚ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਦਨਾਂ ਲਈ 
ਸਿ-ੈਇਕਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ 
ਪਾਮ਼ਿਮਟਿ ਆਇਆ ਸੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੂਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹ*ੈ*: 
ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਮਿੱਚ ਸ਼ੁਧਾਰ ਸ਼਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ 24 
ਘੰਮਟਆਂ*** ਬਾਅਦ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੰਮ ‘ਤ ੇਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਸਰਫ਼ COVID ਅਿਰਟ ਐਪ  
ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪਜੋਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 
ਹ:ੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਮਿੱਚ ਸ਼ੁਧਾਰ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 
ਘੰਮਟਆਂ*** ਬਾਅਦ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੰਮ ‘ਤ ੇਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਘਰ ੇਰਹ ੋਅਤ ੇਇਕਾਂਤਿਾਸ ਹੋਿੋ। ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਓ।
•   ਜੇਕਰ ਟੀਕਾ ਲਿਿਾਉਣ ਦ ੇ48 ਘੰਮਟਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹਲਕੀ ਥਕਾਿਟ ਿਾਲੇ ਲੱਛਣ ਮਦਖਾਈ ਮਦੰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣ 
ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ‘ਤ ੇਹੋਣ ਿੇਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਼ਿਰੂਰ ਪਮਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਲੱਛਣ 48 ਘੰਮਟਆਂ ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਮਹੰਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਮਿਿੜ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਘਰ ੇਰਹ,ੋ ਸਿੈ-ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਹੋਿ ੋਅਤੇ ਟੈਸਟ (ਜਾਂਚ) ਕਰਿਾਓ।

ਤੁਹਾਡ ੇCOVID-19 ਦ ੇਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਸੀ?

ਮੈਂ ਲਪਛਿੇ 14 ਲਦਨਾਂ ਲਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ 
ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

•	ਘਰ ੇਰਹ ੋਅਤੇ 14 ਮਦਨਾਂ ਲਈ ਸਿੈ-ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਹੋਿ,ੋ ਭਾਿੇਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੈਿੇਮਟਿ ਆਇਆ ਹੋਿੇ। 
•  ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਕ਼ੁਆਰੰਟੀਨ ਐਕਟ ਦ ੇਤਮਹਤ ਿਰ਼ੁੱਪ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟਾਂ, ਕ਼ੁਆਰੰਟੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਼ਿਰੂਰਤਾਂ ਦ ੇਅਨ਼ੁਸਾਰ ਸੰਘੀ ਕ਼ੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਦੱਤੀ ਿਈ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

•	ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸੰਘੀ ਕ਼ੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਮ਼ੁਕਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਿੀ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮੇਰ ੇਅੰਦਰ COVID-19 ਦ ੇਿੱਛਣ ਹਨ,
ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

TORONTO.CA/COVID19

ਪਾਲਜ਼ਲਟਿ ਨੈਗੇਲਟਿ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ  
ਕਰਿਾਇਆ

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

** ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਮਕ COVID-19 ਟੀਕ ੇਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ 14 ਮਦਨ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮਾਂ, ਜਾਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦ ੇਮਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਮਰਭਾਮਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਿਏ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹੈ।
***ਿੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਲੱਛਣਾ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ

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://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

