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

ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਜਕੁਾਮ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਸੁਗੰਧ ਦਾ 
ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਚਿੇ ਜਾਣਾ

ਲਦਿ ਘਬਰਾਉਣਾ, 
ਉਿਟੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ 

ਦਸਤ ਿੱਗਏ
(ਉਮਰ <18 ਲਸਰਫ਼)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਿਸਿਤੀ ਹ,ੈ ਸਜਿ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡ ੇਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ “ਨਹੀਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ,ੋ ਜਦੋਂ 
ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਨਵਾਂ, ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਸਵਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ।

*ਜੇਕਰ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦ ੇ48 ਘੰਸਟਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹਲਕੀ ਿਕਾਵਟ, ਮਾਸ਼ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਸਵੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
“ਨਹੀਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ੋਅਤੇ ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਿ ਦ ੇਿਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ 48 ਘੰਸਟਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਰਸਹੰਦ ੇਹਨ 
ਜਾਂ ਸਵਗੜ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਬਹੁਤ ਥਕਾਿਟ ਹੋਣਾ, 
ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ 

ਲਿੱਚ ਦਰਦ*

(ਉਮਰ 18+ ਲਸਰਫ਼)

ਿੰਘ ਸਾਹ ਿੈਣ ਲਿੱਚ 
ਮੁਸਕਿ

22 ਿਤੰਬਰ, 2021 ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸਗਆ

2.   ਕੀ ਲਕਸ ੇਡਾਕਟਰ, ਲਸਹਤ ਦੇਿਭਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਿਥ ਯੂਲਨਟ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਲਿਲਸਜ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਲਸਆ ਹ ੈਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਿੇਿੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣਾ (ਘਰ ੇਰਲਹਣਾ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

  •  ਇਹ ਸਪਛਲੇ 14 ਸਦਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸਕਿੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਫੈਲਣ, ਿੰਪਰਕ ਟ੍ੇਸਿੰਗ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹ ੋ
ਿਕਦਾ ਹੈ।

3.   ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸ ੇਅਲਜਹ ੇਲਿਅਕਤੀ ਦ ੇਨਾਿ ਰਲਹੰਦ ੇਹ,ੋ ਲਜਸਨੰੂ ਡਾਕਟਰ, ਲਸਹਤ ਦੇਿਭਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਿਥ 
ਯੂਲਨਟ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਦੱਲਸਆ ਲਗਆ ਹ ੈਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਿੇਿੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਲਿੱਚ ਰਲਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

  •  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ** ਹ ੋਸਗਆ ਹ ੈਜਾਂ ਸਪਛਲੇ 90 ਸਦਨਾਂ ਸਵੱਚ COVID-19 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਸ਼ਿਸਟਵ 
ਆਇਆ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹ ੋਸਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ  “ਨਹੀਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

TORONTO.CA/COVID19

ਸਿਹਤ ਦ ੇਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਿਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ
ਜਾਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਅਨੁਿਾਰ ਸਵਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

COVID-19 ਿਰਪ੍ਿਤ (ਪੈਟਰੋਨ) ਿਕ੍ੀਸਨੰਗ ਪੋਿਟਰ
ਇਿ ਿਿਾਨ ‘ਤ ੇਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਿਾਰੇ ਿਰਪ੍ਿਤਾਂ ਨੰੂ ਿਵੈ-ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ 
ਲਕਸ ੇਿੀ ਸਿਾਿ 
ਿਈ ਜਿਾਬ “ਹਾਂ”:

ਇਸ ਸਥਾਨ ਲਿੱਚ 
ਦਾਖਿ ਨਾ ਹੋਿੋ

ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਿਥ ਸਿਾਹ 
ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ

**ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਸਕ COVID-19 ਟੀਕ ੇਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 14 ਸਦਨ ਜਾਂ ਇਿਤੋਂ ਵੱਧ ਿਮਾਂ, ਜਾਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦ ੇਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਸਰਭਾਸਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਨੁਿਾਰ ਹੈ।

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

