
1. તમને નીચેનામાથંી કોઈ નવા અથવા બગડતા લક્ષણો અથવા ચચહ્ો છે?

તાવ અથવા ઠંડી સવાદ અથવા 
ગધંમા ંનકુશાન 
અથવા ઘટાડો

ઉબકા, ઉલટી  
અથવા ઝાડા

(ફકત <18 ઉંમર માટે)

જો તમન ેહાલની આરોગ્ય સ્થિતત છે જેનાથિી તમન ેલક્ષણો થિા્ય છે, તો “ના” પસદં કરો, જ્યા ંસધુી લક્ષણ નવુ,ં અલગ 
અથિવા વધ ુખરાબ થિતુ ંન હો્ય ત્યા ંસધુી.

*જો કોતવડ-19 રસી મેળવ્યાના 48 કલાકની અંદર હળવો થિાક, વ્રણ ્નાયઓુ અથિવા સાધંા થિા્ય છે, તો “ના” પસદં કરો 
અને તમામ જાહરે આરોગ્યના પગલાનં ેઅનસુરવાનુ ંચાલ ુરાખો. જો લક્ષણો 48 કલાકથિી વધ ુસમ્ય સધુી ચાલ ેછે અથિવા 
વધ ુખરાબ થિા્ય છે, તો “હા” પસદં કરો.

ખબૂ થાકેલા, વ્રણ 
સનાયઓુ અથવા સાધંા*

(ફકત 18+ ઉંમર માટે)

ઉધરસ શ્ાસ લેવામા ં
મશુકેલી

22 સપ્ે, 2021ના રોજ અપડે્ કયુું

2.   શુ ંકોઈ ડોકટર છે, આરોગ્ય સભંાળ પ્રદાતા, જાહરે આરોગ્ય એકમ, અથવા કેનેડડ્યન બોડ્ડર સરવવિસીઝ એજનસીએ 
તમે કહુ ંછે કે તમારે હાલમા ંઅલગ રહવે ુ ંજોઈએ (ઘરે રહીને)? 

  •  આ મહામારી ફા્ી નીકળવાના કારણે, સપંક્ક  ટે્સીંગ, અથિવા છેલલા 14 દદવસમા ંકેનેડાની બહાર મસુાફરી 
કરવાને કારણે હોઈ શકે છે.

3.   તમે કોઈ એવા વ્યકકત સાથે રહ્ા છો જેને ડોકટર, આરોગ્ય સભંાળ પ્રદાતા, અથવા જાહરે આરોગ્ય એકમ દ્ારા 
કહવેામા ંઆવયુ ંછે કે તેઓએ હાલમા ંઅલગ રહવે ુ ંજોઈએ?

  •  જો તમ ેસપંણૂ્કપણે રસીકૃત** છો અથિવા છેલલા 90 દદવસોમા ંકોતવડ-19 મા્ે પરીક્ષણ હકારાતમક આવલે હો્ય 
અને ત્યારથિી સાફ થિઈ ગયુ ંહો્ય તો “ના” પસદં કરો.

TORONTO.CA/COVID19

આરોગ્યના મખુ્ય તબીબી અતધકારીની કચેરી દ્ારા
જારી ભલામણો અને સચૂનો અનસુાર તવકતસત
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ના

હા

ના

કોરવડ-19 પેટ્ોન સ્્રિતનંગ પો્્ર
આ ્થિાનમા ંપ્રવશે કરતા પહલેા બધા સમથિ્કકોએ ્વ-્રિીનીંગ કરવુ ંઆવશ્યક છે.

જો ઉપરના 
કોઈપણ પ્રશ્ો 
માટે “હા” હો્ય:

આ સથાનમા ં
પ્રવેશ કરશો નહીં

ટોરોનટો જાહરે આરોગ્ય 
સલાહ અનસુરો

**સપંણૂ્કપણે રસીકૃત એ્લે એક કોતવડ-19 રસી શ્ેણીની બીજા માત્ા પછી 14 દદવસો કે વધ ુસમ્ય, અથિવા ઓન્ેદર્યો આરોગ્ય મતં્ાલ્ય દ્ારા વ્યાખ્યાત્યત ક્યા્ક મજુબ.

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID_19_bus_orgs_question_signage.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

