COVID-19
ਨਾਮ:						

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌ ਲ
ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋ

ਮਿਤੀ:			

ਸਮਾਂ :

1. ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱ ਚ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋ ਈ ਨਵਾਂ ਲੱ ਛਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ?*
ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ

ਖੰ ਘ

ਬੁਖ਼ਾਰ > 37.8˚C

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਮਹਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱ ਲਣਾ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ

ਗਲੇ ਵਿੱ ਚ ਖ਼ਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਚੀਜ਼
ਨਿਗਲਣ ਵੇ ਲੇ ਦਰਦ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱ ਛਣ
ਲਈ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ ” ਹੈ , ਤਾਂ

ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਵੱ ਗਣਾ

ਸਿਰ ਦਰਦ

ਘਰੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ
ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖ ਕਰ ਲਓ

ਜੀ ਕੱ ਚਾ ਹੋ ਣਾ, ਉਲਟੀ
ਆਉਣਾ ਜਾ ਦਸਤ
ਲੱ ਗਣਾ
ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਓ

ਜਾਂ

ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ,
ਮਾਸਪੇ ਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਣਾ
ਜਾਂ ਥਕੇ ਵਾਂ ਰਹਿਣਾ
ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ
ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

2. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਅਜਿਹਾ ਬੱ ਚਾ ਜਾਂ ਭੈ ਣ/ਭਰਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋ ਈ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵਧੇ ਰੇ ਹੋ ਣ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

3. ਕੀ ਬੱ ਚਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

4. ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋ ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

5. ਕੀ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਜੇ ਸਵਾਲ ਨੰ 2, 3, 4 ਜਾਂ 5
ਦਾ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ ” ਹੈ , ਤਾਂ :

ਘਰੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ
ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖ ਕਰ ਲਓ

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

*ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਹੀ ਕੋ ਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱ ਛਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਏ ਹਨ, ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਬਸ਼ਰਤੇ ਲੱ ਛਣ ਨਵੇ ਂ, ਵੱ ਖਰੇ ਜਾਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋ ਣ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਆਮ ਲੱ ਛਣਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੋ ।
ਦਿਸੰ ਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
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Punjabi

ਮੇ ਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਦੇ 1 ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਲੱ ਛਣ ਹਨ।
ਮੈ ਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਕੋ ਵਿਡ19 ਟੈ ਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੋ ਵੇ ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

•

ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਸਮੇ ਤ ਹਰੇ ਕ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਓ।

•

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇ ਅਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਹਨ।

•

ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇ ਅਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਗਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਟੋ ਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ
ਹੈ ਲਥ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਗਾ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਰਹੇ , ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਏ।

•

ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਨੈ ਗੇਟਿਵ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਤਦੋ ਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰੱ ਖਣਾ ਪਵੇ ਗਾ ਜਦੋ ਂ ਤਕ ਟੋ ਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ
ਹੈ ਲਥ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦਾ। (ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਵੇਗਾ)। ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ, ਜੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੰ ਮ ‘ਤੇ /ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭੈ ਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਦੋ ਂ ਤਕ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰੱ ਖਣਾ ਪਵੇ ਗਾ ਜਦੋ ਂ ਤਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੈ ਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਨੈ ਗੇਟਿਵ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਉਸਦਾ ਟੈ ਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

•

ਘਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣੀ ਪਵੇ ਗੀ, ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ
ਲੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਟੈ ਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੋ ਵੇਗਾ। ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ
ਆਏ ਘਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਗਾ ਅਤੇ 14 ਦਿਨ ਤਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰੱ ਖਣਾ ਪਵੇ ਗਾ।

•

ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ
ਹੋ ਵੇਗਾ।

•

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਟੈ ਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਸੀ?

ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ

ਨੈ ਗੇ ਟਿਵ

ਟੈ ਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਆ

• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇ ਅਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੋ ਵਿਡ-19
ਟੈ ਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ।

• ਲੱ ਛਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਣ ਦੇ 24 ਘੰ ਟ�ੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ
ਚਾਈਲਡ ਕੇ ਅਰ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

• ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋ ਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ
ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖ ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ।

• ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋ ਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਘਰ ਰਹਿਣਾ
ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖ ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ।

• ਭੈ ਣ-ਭਰਾ ਫੁ ਰਨ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਜੇ ਲੱ ਛਣ ਬਿਹਤਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਚਾਈਲਡ
ਕੇ ਅਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

• ਘਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਤਕ
ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖ ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ।
• ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੋ ਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੇ ਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਗਾ।

• 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭੈ ਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ
ਦੂਰ ਰੱ ਖਣਾ ਪਵੇ ਗਾ
• ਘਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਂ
ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣੀ ਪਵੇ ਗੀ, ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ ਨੇ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋ ਵਿਡ19 ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਣ ਦੇ 24 ਘੰ ਟ�ੇ ਬਾਅਦ
ਬੱ ਚਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇ ਅਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤਦ ਭੈ ਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ
ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

TORONTO.CA/COVID19

