
1. के तपांइमा तल देखाएका या झन खराब हँुदै गएका लक्षणहरु देखापरेका छन?

ज्वरो आउने या 
जाडो लागने 

स्वादमा ह्ास या 
सुघने शकततीमा कमती 

ररङगटा लागने,  
्वाक ्वाकी ्वा  
पखाला लागेको
(उमेर < १८ मात्र)

यदि तपाईं मा परू्वबत सरास्थय समशया छ र तयसको कारण लक्षणहरु िेखिएको हो भने, जबसमम कुन ैनयाँ, फरक शलैीको र 
िराब हँुिै गएको लक्षणहरु िेखििैन भने “छैन”् भनेर दिक लगाउन ुहोस।

*यदि कोभभड्-१९ भयाख्सन लगाएको ४८ घणिाभभत्र सामानय िाउको िुख्े, थकान, खजउिुख्े रा जोननीहरु िुख्े भयो भने “छैन”् 
भनने मा दिक लगाउन ुहोला, र पख्लक हेलथले बताएका उपायहरु अपनाउनहुोस। यदि लक्षणहरु ४८ घणिा भनिा लामो र 
िराब हँुिै गएको हो भने “छ” भनेर दिक लगाउन ुहोस।

बबसन्ो महशुस भएको, 
एकदम ैथककत ्वा 

जजउदखु्*े

(उमेर १८ बर्ष भनदा माथथ)

खोकी श्वासफेन्ष 
कठिनाइ भएको 

परीमाखज्वत भमती : सेपिेमबर २२, २०२१ 

2.   के तपाईं लाई पज्लक हेलथले, तपाईंको हेलथकेयरकता्ष  ्वा बोर््षर सरभ्षस एजेनसतीले घर रभत्र अलगग बसन ु 
भनेको छ?

  •  यो पभछललो १४ दिनमा प्रकोप, समपक्व  टे्भसङ, रा ्यानाडा बादहर यात्राको कारण हुन स्छ।

3.   के तपाईं तयसतो ्यकततीसँग बसनुहुनछ जसलाई  डाकटर ्वा स्वास्थय से्वा प्रदायक ले आइसोलेसनमा बसन  
भनेको छ ?

  •  यदि तपाईंले िोप परुा लगाउन ुभएको छ भने** र गएको ९० दिनभभत्र कोवरड - १९ पोजेदिब भएको र ख्लयर 
भएको हो भने “छैन”् मा दिक लगाउन ुहोला।
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मेदडकल अदफसर अफ हेलथ प्रमिु को काया्वलयको
भनिदेशन र भसफाररश अनसुार वबकाश गरी जारी गररएको छ

छ

छैन ्

छ

छैन ्

कोरभड्-१९ संरक्षक (पयाट्ोन) सक्रीभनंग पोसिर 
सब ैपयाट्ोनहरुले प्राङगणमा प्रबेशगनु्व अगाडी आफैंले सक्रीभनंग गनु्वपनदेछ।

यठद कुन ैप्रशन 
हरुमा “छ” भनने 
ज्वाफ ठदन ुभएको 
छ भने:

यो सथान मा प्रबेश 
नगनु्ष होला

पज्लक हेलथ को सललाह 
लाई पालना गनु्षहोस

**परैू िोप लगाउनकुो अथ्व िइु मात्रा िोप लगाएको १४ दिन पछीको २ डोज या Ontario Ministry of Health ले परीभावित गरेको कुरालाई माभनने छ।

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

