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ਨਾਮ:                                          ਮਮਤੀ:              ਸਮਾਂ:

ਬੰਦ ਜਾਂ ਵਗਦਾ ਨੱਕ ਮਸਰ ਦਰਦ

1. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਮਿਮਿਆਂ ਮਵੱਚਂੋ ਕੋਈ ਨਵਂੇ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਹਾਿਤ ਵਾਿੇ ਿੱਛਣ ਹਨ *

ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਬੁਿਾਰ > 37.8˚C ਿੰਘ
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ਜੇਕਰ ਮਕਸੇ ਿੱਛਣ ਿਈ 
ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਹੈ, ਤਾਂ: 

ਘਰ ਮਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ਰੱਿੋ 

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਮਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ

2. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਮਕਸੇ ਮਂੈਬਰ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰ ਮਦੱਤਤੇ ਗਏ ਿੱਛਣਾਂ ਮਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਿੱਛਣ ਹਨ?
 
3. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਮਕਸੇ ਮਂੈਬਰ ਨੇ ਮਪਛਿੇ 14 ਮਦਨਾਂ ਮਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?
 
4. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਮਕਸੇ ਮਂੈਬਰ ਨੰੂ ਕੋਮਵਡ-19 ਵਾਿੇ ਮਕਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਜਂੋ ਸੂਮਚਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ 
ਮਵੱਚ ਰਮਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ਰੱਿਣ ਿਈ ਮਕਹਾ ਮਗਆ ਹੈ?
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23 ਫਰਵਰੀ, 2021ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਮਗਆ

* ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਜਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਸਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਿੱਛਣ ਮਦੰਦੀ ਹਨ ਮਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਦਂੋ ਤੱਕ “ਹਾਂ” ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਇਹ ਿੱਛਣ ਨਵਾਂ, ਵੱਿਰਾ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਹਾਿਤ 
ਵਾਿਾ ਨਹੀ ਂਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਮ ਿੱਛਣਾਂ ਮਵੱਚ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਿੋ। 

ਜੇਕਰ ਸਵਾਿ 2, 3, 
ਜਾਂ 4 ਿਈ ਜਵਾਬ 
“ਹਾਂ” ਹੈ, ਤਾਂ: 

ਘਰ ਮਵੱਚ ਰਹੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਮਿਕ ਹੈਿਿ ਸਿਾਹ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ

ਸਾਹ ਿੈਣ ਮਵੱਚ ਮੁਸ਼ਮਕਿ

ਬੀਮਾਰ ਮਮਹਸੂਸ ਹੋਣਾ, 
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਿੱਕੇ 

ਹੋਏ ਮਮਹਸੂਸ ਹੋਣਾ

ਮਦਿ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਉਿਟੀ ਜਾਂ ਦਸਤਗਿੇ ਮਵੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਮਨਗਿਣ 
ਮਵੱਚ ਦਰਦ

ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਾਇਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਮਟੰਗ ਮਵੱਚ 
ਦਾਖ਼ਿ ਹੋਣ ਤਂੋ ਪਮਹਿਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। 
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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।

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

• ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਦਿੰਗ ਦਿੱਚ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਿੀ ਪਦਰਿਾਰਕ ਮਂੈਬਰ 
10 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 ਘੰਟਿੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਿਾਪਸ 
ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਟੈਸਟ ਨਹੀ ਂ
ਕੀਤਾ ਮਗਆ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਨੰੂ ਸੂਦਚਤ ਕਰੋ ਦਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ 
ਕੋਦਿਡ-19 ਦਾ ਿੈਸਿ ਪਾਦ਼ਿਦਿਿ ਆਇਆ ਹੈ।

• 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।

• ਪਦਰਿਾਰ ਦੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਘੱਟਿੋ-ਘੱਿ 
14 ਦਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

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

ਪਾਮਜ਼ਮਟਵ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤਂੋ 24 ਘੰਟਿੇ ਬਾਅਦ 
ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦਿੱਚ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਬਾਲਗ 
ਉਦਂੋ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਹੋਕ 
ਦਕਸੇ ਿੀ ਪਦਰਿਾਰਕ ਮਂੈਬਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਜਾਂ 
ਪਾਦ਼ਿਦਿਿ ਕੇਸ ਦੇ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਦਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ।

ਨੈਗੇਮਟਵ

ਨਹੀ ਂ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ 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 ਿੈਸਿ 
ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

•  ਪਦਰਿਾਰ ਦੇ ਦਜਹੜਾ ਿੀ ਮਂੈਬਰ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਦਿੰਗ ਦਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਿੀ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਘਰ ਦਿੱਚ ਰਦਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਦਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿੈਸਿ ਨੈਗੇਦਿਿ ਨਾ ਹੋ ਜਾਿੇ। 

• ਪਦਰਿਾਰ ਦੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਦਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਘਰ ਦਿੱਚ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿੈਸਿ ਕਰਿਾਓ। 

•  ਜੇਕਰ ਿੈਸਿ ਪਾਦ਼ਿਦਿਿ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਦ਼ਿਦਿਿ ਨਤੀਦਜਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਨੰੂ ਸੂਦਚਤ ਕਰੋ। ਿੋਰਾਂਿੋ 
ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਿ ਅਗਲੇ ਦਦਸਾ-ਦਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।

•  ਜੇਕਰ ਿੈਸਿ ਨੈਗੇਦਿਿ 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 ਿੈਸਿ ਪਾਦ਼ਿਦਿਿ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਦਰਿਾਰ ਦੇ ਦਕਸੇ ਿੀ ਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ 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 ਿੈਸਿ 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। 

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 ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ 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 
ਕੁਰਾਿੀਨ ਤਂੋ ਛੋਿ ਦਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਕਉਟਂਦਕ ਉਹ ਇੱਕ ਼ਿਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਦਜਿਂੇ ਦਕ ਿਰੱਕ ਡਰਾਈਿਰ, ਪਾਇਲਿ), ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਦਰਿਾਰਕ ਹਾਲੇ ਿੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਵਡ-19 ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਂੋ ਵੱਧ ਿੱਛਣ ਹਨ।
 ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਕਸੇ ਅਮਜਹੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਮਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਜਸਦਾ 
ਕੋਮਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਮਜ਼ਮਟਵ ਆਇਆ ਸੀ?

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਮਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?




