
કોવિડ-19 K – 12 વિદ્યાર્થી સ્ક્રીનિગં ટૂલ
કૃપયા કર્રીિે શયાળયામયંા પ્રિેશતયા પહેલયા પરૂ્ણ કરો.

િયામ:                            તયાર્રીખ:              સમય:
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ભરયાયેલું અર્િયા િહેત ુિયાક મયાર્યાિો દુઃખયાિો

1. શું વિદ્યાર્થી િીચેિયામયંાર્ી કોઇ િિયા અર્િયા િરસતયા લક્ષરો ધરયાિે છે?*

સિયાદ અર્િયા ગંધિી ક્ષમતયા ગમુયાિિીતયાિ > 37.8˚C ઉધરસ 
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અર્િયાજે કોઇપર લક્ષર  
મયાટે “હયા” હોય તો: 

ઘર પર રહો અિે સેલ્ફ-
આઇસોલેટ ર્યાઓ 

તપયાસ  
કરયાિી લો

આરોગય સંભયાળ  
પ્રદયાતયાિો સંપક્ણ કરો

2. શું તમયારયા ઘરમયંાર્ી કોઇ વ્યક્તિિે ઉપરિયંા લક્ષરોમયંાર્ી કોઇ એક અર્િયા િધયારે લક્ષરો છે?
 
3. શું તમયારયા ઘરમયંાર્ી કોઇ વ્યક્તિએ છેલલયા 14 દદિસોમયંા કેિેડયા બહયારિી યયાત્યા કર્રી છે?
 
4. શું તમયારયા ઘરમયંાર્ી કોઇિે કોવિડ-19 ધરયાિતી કોઇ વ્યક્તિિયંા નિકટિયંા સંપક્ણ તર્રીકે સચૂચત કરિયામયંા આવ્યયા છે 
અર્િયા ઘર પર રહ્રી અિે સેલ્ફ-આઇસોલેટ ર્િયા મયાટે કહેિયામયંા આવ્યું છે?
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્ેફબ્આુર્રી 23, 2021 િયંા રોજ એપડેટ કરયાયું

*આરોગય સંભયાળ પ્રદયાતયા દ્યારયા પ્રિત્ણમયાિ આરોગયિી સ્થિનતિી ઓળખ ર્ઇ હોય તેિયા બયાળકોિે તેિયંાર્ી લક્ષરો આિતયા હોય તેઓએ જિયાબ હયા આપિો િ જેઇએ, અનયર્યા લક્ષર િિું, અલગ અર્િયા િરસી રહું હોય. બયાળકિયંા 
સયામયાનય લક્ષરોમયંાર્ી ર્તયા ્ેફર્ફયારો જેતયા રહો.

જે “હયા” તો પ્રશ્ો 2, 
3, અર્િયા 4: ઘર પર રહો ટોરોનટો પબ્લક હેલર્િી સલયાહિું પયાલિ કરો

શ્યાસ લેિયામયંા મશુકેલી

ઉબ્યા આિિયા, 
ઉલ્ટી ર્િી અર્િયા 

ઝયાડયા ર્િયા

ગળયાિો સોજે અર્િયા ગળયા  
િીચે ઉતયારિયામયંા દુઃખયાિો ર્િો

અસિથિતયા અિભુિિી, 
સ્યાયિુો દુઃખયાિો અર્િયા 

ર્કયાિટ

ljunkin
Typewritten Text
Gujarati



હયા

• તમારા બાળકને ઘર પર રહી અને તઓેના ંલક્ષણો શરૂ થયા હોય 
ત્ારથી 10 દિવસો સધુી સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવુ ંજરૂરી છે.

• 10 દિવસો બાિ, જ ેતઓેના ંલક્ષણોમા ંસધુારો થઇ રહ્ો હોય 
તો તઓે શાળાએ જઇ શકે છે. 

• શાળાના ંસંસ્ાનમા ંહાજરી આપતી ઘરની કોઇપણ વ્યક્તિ 14 
દિવસો સુધી ઘર પર રહેશ.ે

•  જ ેઆરોગય સભંાળ પ્રિાતાએ એવી ક્સ્તતનુ ંતનિાન કયુું હોય, 
જ ેકોતવડ-19 સાથે સબંંતધત ન હોય, તો તમારં બાળક તનેાં 
લક્ષણોમાં સધુારો થયા બાિ 24 કલાક પછી શાળાએ પરત ્ફરી 
શકે છે. બાકીના ંઘરના ંલોકો શાળાએ હાજરી આપી શકે છે.

તપયાસ કરયાિી 
િ હતી

• તમારા બાળકની શાળાન ેજણ કરો કે તઓેનંુ કોતવડ-19 
માટેની તપાસ પોઝિટટવ આવી છે.

• તમારા બાળકન ેઘર પર રહી અને તઓેના ંલક્ષણો શરૂ 
થયા હોય ત્ારથી 10 દિવસો સુધી સલે્ફ-આઇસોલટે થવું 
જરૂરી છે.

• ઘરના ંસભયો અન ેતનકટના ંસંપકકોએ પણ ઓછામા ંઓછા 
14 દિવસો સુધી સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવુ ંજરૂરી છે.

• તપાસણી કરવા માટે ટોરોનટો પબ્લક હેલથ તમારો સપંક્ક  
કરશ ેઅન ેઆગળની સૂચનાઓ પ્રિાન કરશે.

પોઝઝદટિ

• તમારં બાળક તઓેના ંલક્ષણોમાં સધુારો થવાનુ ંશરૂ 
થયા બાિ 24 કલાક પછી શાળાએ પરત ્ફરી શકે છે.

• ભાઇબહેનોન ેજ ેલક્ષણો ન હોય તો તઓે તરંુત જ 
શાળાએ પરત ્ફરી શકે છે.

• શાળાના ંસસં્ાનમા ંહાજરી આપતા પખુતો જ ેતઓેને 
લક્ષણો ન હોય તો તરંુત શાળાએ પરત ્ફરી શકે છે.

િેગેદટિ

િયા

• તમારા બાળકની શાળાને સઝૂચત કરો કે તેઓને લક્ષણો છે. 

• તમારા બાળકે ઘર પર રહી, સલે્ફ-આઇસોલટે થઇ અને તપાસ કરાવવી જેઇએ. 

• ઘરની કોઇપણ વ્યક્તિ જ ેશાળાના ંસસં્ાનમા ંહાજરી આપી હોય તેણ ેપણ ઘર પર રહી અન ેબાળકની 
તપાસ નેગટેટવ આવે ત્ા ંસધુી સલે્ફ-આઇસોલટે થવુ ંજરૂરી છે. 

• ઘરમા ંિરેક વ્યક્તિએ ઘરમા ંજ રહી અન ેસેલ્ફ-આઇસોલટે થવુ ંજેઇએ. તમારા બાળકની તપાસ કરાવી લવેી. 

• જ ેપોઝિટટવ આવ,ે તો તમારા બાળકની શાળાન ેપોઝિટટવ પરરણામ તવશે સઝૂચત કરો. ટોરોનટો પબ્લક હેલથ 
આગળની સચૂનાઓ સાથ ેઅનસુરણ કરશે.

• જ ેનગેટેટવ આવ,ે તો બાળકને પોઝિટટવ આવલેી વ્યક્તિનાં છેલલ ેસસંગ્કમાં આવ્યા પછી 14 દિવસો સધુી 
બાળકન ેહજંુ પણ સલે્ફ-આઇસોલટે થવાની જરૂર પડશે. તનકટનાં સંપક્કમાં આવનાર વ્યક્તિ સલે્ફ-
આઇસોલશેન પૂણ્ક કરે ત્ા ંસુધી શાળાનાં કોઇપણ ઘરનાં બાળકોએ સેલ્ફ-આઇસોલટે થવુ ંજેઇએ.

• જ ેતમારા બાળકની તપાસ ન કરવામાં આવી હોય તો તેઓએ 10 દિવસો સુધી સલે્ફ-આઇસોલટે થવાની 
જરૂર પડ ેછે. ઘરના ંસંપકકોએ ઘરમા ંરહેવાની અન ે14 દિવસો સુધી સલે્ફ-આઇસોલટે થવાની જરૂર પડ ેછે.
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જે તમારા ઘરની કોઇપણ વ્યક્તિએ છેલલા 14 દિવસોમાં કેનેડાની બહાર યાત્ા કરી હોય, તો જ ેવ્યક્તિએ યાત્ા કરી હોય તેણે 14 દિવસો સુધી સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવાની આવશયકતા રહે છે. ઘરની કોઇપણ 
વ્યક્તિએ પણ શાળાને બિલે ઘરમાં રહી અને યાત્ા કરનાર વ્યક્તિ 14 દિવસોનું કવવૉરનટાઇન પૂણ્ક કરે ત્ાં સુધી ઘરમાં રહેવું જરૂરી છે. જે તેઓ અતત મહતવનું કામ કરતા હોવાનાં કારણે વ્યક્તિને યાત્ા 
કવવૉરનટાઇન થવા માંથી મૂક્તિ આપેલી હોય (િા.ત. ટ્રક ડ્રાઇવર, પાઇલોટ), તો ઘરનાં બાકીનાં લોકો હજંુ પણ શાળાએ હાજરી આપી શકે છે. 

મયારયા બયાળકિે કોવિડ-19 િયંા 1 અર્િયા િધયારે લક્ષરો છે. 
મયારે શું કરિું જેઇએ?

શું તમયારં બયાળક કોવિડ-19 મયાટેિી તપયાસ પોઝઝદટિ આિી હોય તેિયા કોઇ વ્યક્તિિયંા 
નિકટિયંા સંપક્ણમયંા આવ્યું હતું?

તમયારયા બયાળકિી કોવિડ-19 તપયાસિું પરરરયામ શું હતું?




