
ਕੋਵਿਡ-19 K – 12 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ ਟੂਲ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਿਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਿਾਮ:                                          ਵਮਤੀ:              ਸਮਾਂ:
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ਬੰਿ ਜਾਂ ਿਗਿਾ ਿੱਕ ਵਸਰ ਿਰਿ

1. ਕੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅੰਿਰ ਹੇਠ ਵਲਵਿਆਂ ਵਿੱਚਂੋ ਕੋਈ ਿਿਂੇ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਿਾਲੇ ਲੱਛਣ ਹਿ *?

ਸੁਆਿ ਜਾਂ ਗੰਧ ਿਾ ਿੁਕਸਾਿਬੁਿਾਰ > 37.8˚C ਿੰਘ
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ਜਾਂਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਲੱਛਣ ਲਈ 
ਜਿਾਬ “ਹਾਂ” ਹੈ, ਤਾਂ: 

ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਿੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਿੋ 

ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਿਾਤਾ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ

2. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਿੇ ਵਕਸੇ ਮਂੈਬਰ ਅੰਿਰ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤਤੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚਂੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਹਿ?
 
3. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਿੇ ਵਕਸੇ ਮਂੈਬਰ ਿੇ ਵਪਛਲੇ 14 ਵਿਿਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਿੇਡਾ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਿੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?
 
4. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਿੇ ਵਕਸੇ ਮਂੈਬਰ ਿੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੇ ਿਜ਼ਿੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਜਂੋ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ 
ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਿਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ?
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23 ਫਰਿਰੀ, 2021 ਿੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ

* ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਜਹਿਾਂ ਿੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਿਾਤਾ ਿੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸਹਤ ਿੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਿਾ ਸਵਥਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਲੱਛਣ ਵਿੰਿੀ ਹਿ ਵਕ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਉਿਂੋ ਤੱਕ “ਹਾਂ” ਿਾ ਜਿਾਬ ਿਹੀ ਂਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਜਿਂੋ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਿਿਾਂ, ਿੱਿਰਾ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 
ਿਾਲਾ ਿਹੀ ਂਹੋ ਜਾਂਿਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਿੰੂ ਿੇਿੋ। 

ਜੇਕਰ ਸਿਾਲ 2, 3, 
ਜਾਂ 4 ਲਈ ਜਿਾਬ 
“ਹਾਂ” ਹੈ, ਤਾਂ: 

ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਸਲਾਹ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ

ਵਿਲ ਘਬਰਾਉਣਾ, 
ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਿਸਤ

ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਿਰਿ ਜਾਂ 
ਵਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਿਰਿ

ਬੀਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ 
ਿਾ ਿਰਿ ਜਾਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਵਹਸੂਸ 

ਹੋਣਾ

ljunkin
Typewritten Text
Punjabi



ਹਾਂ

• ਜਦਂੋ ਤਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਦਨ ਤਂੋ 10 
ਦਦਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਦਿੱਚ ਰਦਹਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ 
ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•  10 ਦਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੋਿੇ, 
ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਸਕੂਲ ਦਿੱਚ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਿੀ ਪਦਰਿਾਰਕ ਮਂੈਬਰ 14 ਦਦਨਾਂ ਲਈ 
ਘਰ ਦਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।

• ਜੇਕਰ ਦਕਸੇ ਦਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਅਦਜਹੀ ਸਦਿਤੀ ਦਾ ਦਨਦਾਨ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਕ ਕੋਦਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਲੱਛਣਾਂ ਦਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤਂੋ 24 ਘੰਟ�ੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।  ਪਦਰਿਾਰ ਦੇ ਬਾਕੇ ਸਾਰੇ ਮਂੈਬਰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੈਸਟ ਿਹੀ ਂ
ਕੀਤਾ ਵਗਆ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸੂਦਚਤ ਕਰੋ ਦਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਕੋਦਿਡ-19 
ਦਾ �ੈਸ� ਪਾਦ਼ਿਦ�ਿ ਆਇਆ ਹੈ।

• ਜਦਂੋ ਤਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ 
ਦਦਨ ਤਂੋ 10 ਦਦਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਦਿੱਚ ਰਦਹਣਾ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਪਦਰਿਾਰ ਦੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਘੱਟ�ੋ-ਘੱ� 
14 ਦਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• �ੋਰਾਂ�ੋ ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਦਸਾ-ਦਨਰਦੇਸ ਦੇਿੇਗਾ।

ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤਂੋ 24 ਘੰਟ�ੇ ਬਾਅਦ 
ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਭੈਣ-ਭਰਾ ਉਦਂੋ ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਉਨ੍ਾਂ 
ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ।

• ਸਕੂਲ ਦਿੱਚ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਬਾਲਗ ਉਦਂੋ ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਉਨ੍ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ।

ਿੈਗੇਵਟਿ

ਿਹੀ ਂ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸੂਦਚਤ ਕਰੋ ਦਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਹਨ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਦਿੱਚ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ �ੈਸ� ਕਰਿਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਪਦਰਿਾਰ ਦੇ ਦਜਹੜਾ ਿੀ ਮਂੈਬਰ ਸਕੂਲ ਦਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਿੀ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਘਰ ਦਿੱਚ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਦਕ ਬੱਚੇ ਦਾ �ੈਸ� ਨੈਗੇਦ�ਿ ਨਾ ਹੋ ਜਾਿੇ।

• ਪਦਰਿਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਂੈਬਰ ਨੰੂ ਘਰ ਦਿੱਚ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਦਾ �ੈਸ� ਕਰਿਾਓ। 

• ਜੇਕਰ �ੈਸ� ਪਾਦ਼ਿਦ�ਿ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਦ਼ਿਦ�ਿ ਨਤੀਦਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸੂਦਚਤ ਕਰੋ। �ੋਰਾਂ�ੋ ਪਬਦਲਕ 
ਹੈਲਿ ਅਗਲੇ ਦਦਸਾ-ਦਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।

• ਜੇਕਰ �ੈਸ� ਨੈਗੇਦ�ਿ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦਿੱਚ ਆਉਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਿੀ 14 
ਦਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਪਿੇਗਾ, ਦਜਸਦਾ �ੈਸ� ਪਾਦ਼ਿਦ�ਿ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਦਰਿਾਰ ਦੇ ਦਕਸੇ ਿੀ ਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਤਂੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਦਕ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਾਲਾ ਦਿਅਕਤੀ 
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਂੈਦਾ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ �ੈਸ� ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 10 ਦਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ 
ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੰੂ 14 ਦਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਿੱਚ ਰਦਹਣਾ ਪਿੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਪਿੇਗਾ।
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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਿਾਰ ਦੇ ਦਕਸੇ ਮਂੈਬਰ ਨੇ ਦਪਛਲੇ 14 ਦਦਨਾਂ ਦਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਜਸ ਦਿਅਕਤੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੰੂ 14 ਦਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਪਦਰਿਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ 
ਦਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਤਂੋ ਘਰ ਰਦਹਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੋਿੇਗੀ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਦਿਅਕਤੀ 14 ਦਦਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰ ਦਕਦਰਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਦਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਕੁਰਾ�ੀਨ ਤਂੋ 
ਛੋ� ਦਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਕਉਟਂਦਕ ਉਹ ਇੱਕ ਼ਿਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਦਜਿਂੇ ਦਕ �ਰੱਕ ਡਰਾਈਿਰ, ਪਾਇਲ�), ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਦਰਿਾਰਕ ਹਾਲੇ ਿੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੰਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਂੋ ਿੱਧ ਲੱਛਣ ਹਿ।
 ਮੈਿੰੂ ਕੀ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੇ ਿਜ਼ਿੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਜਸਿਾ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾ ਟੈਸਟ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਆਇਆ ਸੀ?

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਿੇ ਿਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?




