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

नाम:्                          ममती:              समय:

सब ैस्ाफहरुले काम शरुुगनुनु भन्ा पहहले या कामगनने ठाउँमा प्रबेशगनुनु अगाडी यसलाई परूागनुनु पननेछ।

छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन

अपडे् ममती : अक्टोबर १२ , २०२१  

2.   तपाईं को घर पररवारमा कसलैाई  माथि उललेख गरेका एक वा धेरै कोववड - १९ को लक्षणहरु देखा परेको छ र उननहरु टेषट को पररणाम को 
पखाखाइ मा छन?

  •  यह् तपाइँले खटोपकटो परुामात्ा** लगाउन ुभएकटो छ, वा गत ९० ह्नमा कटोववड - १९ पटोजेह्ब ्ेखखयटो र कलेअर भएकटो छ भने “छैन” भनेर ह्क लगाउन ु
हटोला।

  •  यह् भयाखकसन लगाएकटो ४८ घण्ामभत् सामानय ्ाउकटो ्खेु्, थकान , खजउ्खेु् वा जटोननीहरु ्खेु् भयटो भने , “छैन”् भनने मा ह्क लगाउन ुहटोला, 
काममा जाँ्ा मासक लगाउनहुटोला र पख्लक हेलथले बताएका उपायहरु अपनाउनहुटोस । यह् लक्षणहरु ४८ घण्ा भन्ा  लामटो समयसमम ्ेखखयटो भने 
“छ” भनेर ह्क लगाउन ुहटोला।

3.  गत १० ददनमा, तपाईं कोही कोववड - १९ बाट सन्क्रममत बयकततीसँग समपकखा मा आएको वा घरमित्र बसन या छुटटै बसन िननएको छ ? 
  •  यह् तपाइँले खटोपकटो परुामात्ा** लगाउन ुभएकटो छ, वा गत ९० ह्नमा  कटोववड - १९ पटोजेह्ब ्ेखखयटो र कलेअर भएकटो छ पख्लक हेलथले छुट्ै बसन 

भनेकटो छैनभने “छैन” भनेर ह्क लगाउन ुहटोला।

4.   गत १० ददनमा, तपाईंलाई रायवपड एनन्टजेन टेषट वा घरमा िएको टेषट ककट बाट चेक गदाखा पोजेदटब देखखयो?
  •	यह् लयाबमा गररएकटो वप. मस. आर ्ेष्ट मा नेगेह्ब ्ेखखयटो भने “छैन” भनेर ह्क लगाउन ुहटोला।

5.   गएको १४ ददनमा तपाईंले कयानडा बादहर यात्रा गनुखा िएको छ र federal quarantine requirements अनुसार कवारेनन्टन मा बसन 
िनेको छ?
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अकिस सन्चालकले ३० ददनसमम सब ैसटािहरुको हानजरी रेकडखा + समपकखा  सुचना राखु् पछखा , तयसपछी यसलाई नषट गनुखापनने छ।

प्रमखु मेहडकल अहफसर अफ हेलथ कटो मन न्ेशन र मसफाररश अनसुार वबकमशत गररएकटो हटो

छ

छैन

छ

छैन

छ

छैन

छ

छैन

जवरो आउने या 
जाडो लागने 

सवादमा ह्ास या सुघने 
शकततीमा कमती 

ररङगटा लागने, वाकवाकी 
लागने वा पखाला लागेको

(उमेर < १८ मात्र)
यह् तपाइँ मा कुन ैनयाँ, फरक शलैीकटो र खराब हँु्ै गएकटो, वबमाररकटो लक्षणहरु ्ेखापरेकटो छैनभने मामथका प्रश्नहरु मा “छैन” भनेर ह्क लगाउन ुहटोला । यह् 
लक्षणहरु नयाँ छन भने “छ” भनेर ह्क लगाउन ुहटोला।

*Iयह् भयाखकसन लगाएकटो ४८ घण्ामभत् सामानय ्ाउकटो ्खेु्, थकान , खजउ्खेु् वा जटोननीहरु ्खेु् भयटो भने , “छैन”् भनने मा ह्क लगाउन ुहटोला, काममा जाँ्ा मासक 
लगाउनहुटोला र पख्लक हेलथले बताएका उपायहरु अपनाउनहुटोस । यह् लक्षणहरु ४८ घण्ा भन्ा  लामटो समयसमम ्ेखखयटो भने “छ” भनेर ह्क लगाउन ुहटोला।

कुनपैमन ्यक्ती जटो वबरामी छ या माथी उललेख गरेका भन्ा फरक लक्षण हरु छ भने, उक् वबरामी घरमा बसन ुपनने छ, जचाउन जानपुनने छ या सवास्थयकमनी कटो सललाह 
मलन ुपनने छ।

एकदम ैिककत वा  
नजउदखु् ेवा जोननीहरु दखु्*े

(उमेर १८ बरखा िन्दा माथि)

खोकी शवासिेनखा कदिनाइ 
िएको 

वा
यदद माथि उललेख गरेका 
कुनपैनन लक्षणहरु देखा 
परेको “हो” िने: 

बादहर कत ैनननसकी 
घर मित्र बसन ुहोस

टेषट गराउन 
जानुहोस

सवास्थयकमनी लाई समपकखा  
गनुखा होला 

यदद प्रशन नमबर २,३ ,४ 
र ५ मा “छ” िन्ने जवाि 
ददन ुिएको छ िने:

**परैू खटोप लगाउनकुटो अथनु ्इु मात्ा खटोप लगाएकटो १४ ह्न पछीकटो २ डटोज या १ डटोज खटोप कटो सनृखला अथवा Ontario Ministry of Health ले परीभावित गरेकटो कुरालाई मामनने छ। 

कोमिड्-१९ स्ाफ परीक्षण (जाँच) समाग्ी

यो सिान मा प्रबेश 
नगनुखा होला

पनबलक हेलि को सललाह लाई 
पालना गनुखाहोस

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-08/EN_Worker_Screening_v9Aug27%20Final.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario


•	लक्षणहरु ्ेखखएकटो ह्न्ेखी न ैतपाईं घरमभत् 
१० ह्न समम अलगगै बसन ुपननेछ। १० ह्न पछी 
लक्षणहरुमा सधुार आएकटो २४ घण्ा*** मभत् 
तपाईं काम मा जान  सकन ुहुने छ।

•	यह् सवास्थयकमनीले कटोववड्-१९ बाहेक  अनय 
समसयाहरु पहहचान गरेकटो अवसथामा 
लक्षणहरुमा सधुार आएकटो २४ घण्ा*** पछाहड 
लक्षणहरुमा सधुार आएकटो अवसथामा  काममा 
जान  सकन ुहुने छ। 

•	 काममा जानकारी गराउन ुहटोस। 

•	 लक्षणहरु ्ेखा परेकटो ह्न बा् १० ह्न 
समम  घरमभत् अलगगै बसन ुपननेछ। 

•	 अनय मन न्ेशन र अनशुनधानका लामग  
्टोरन्टो पख्लक हेलथ ले तपाईं लाई 
समपकनु  गननेछ।

गत १० ददनमा तपाईं कोही कोववड - १९ 
बाट सन्क्रममत बयकततीसँग समपकखा मा 
आउन ुिएको छ?

लक्षणहरुमा सधुार आएकटो २४ घण्ा*** मभत् 
तपाईं काम मा जान  सकन ुहुने छ। 

यदद तपाईंले खोपको पुरामात्रा**: लगाउन ु
भएकटो छैनभने: सनक्रममत ्यक्तीसँग 
समपकनु मा आएकटो ह्न ्ेखी १० ह्न समम 
घरमभत् अलगगै बसन ुपननेछ।

यदद तपाईंले खोपको पुरामात्रा**: लगाउन ु
भएकटो छ भने: लक्षणहरुमा सधुार आएकटो 
२४ घण्ा*** मभत् तपाईं काम मा जान सकन ु
हुने छ।

यदद कोववड्-१९ एपबाट एलटखा पाएको छ िने: 
सधुार आएकटो २४ घण्ा पछी लक्षणहरुमा 
सधुार आएकटो २४ घण्ा*** मभत् तपाईं काम 
मा जान सकन ुहुने छ।

बादहर कत ैनननसकी  घरमित्र बसन ुहोस। जचाउन जानुहोस
•   यह् भयाखकसन लगाएकटो ४८ घण्ामभत् सामानय भयटो भने अलगगै बसन ुपनने छैन।् काममा जाँ्ा मासक लगाउनहुटोला। 
यह् लक्षणहरु ४८ घण्ा भन्ा लामटो समयसमम ्ेखखयटो या झन खराब हँु्ै गएकटो अवसथामा  बाहहर कत ैनमनसकती 
घरमभत् बसन ुहटोस र जचाउन जानहुटोस। 

कोववड – १९ जाचको पररणाम के छ?

गएको १४ ददनमा मलेै कयानडा बादहर यात्रा गरेको छु, 
मलेै के गनुखा परखाछ?

•	पररणाम नकारातमक ्ेखखए पमन १४ ह्न समम  घरमभत् बसनुहटोस। 
•  Group Exemptions, Quarantine Requirements कवारेखन्न कटो एन मनयम अनसुार यह् तपाईंलाई फेडरल कवारेखन्नकटो छु् छ भने 
आइसटोलेसनमा बसन ुपनने छैन। 

•	कवारेखन्नकटो छु् हँु्ा हँु्ै पमन यह्  लक्षणहरु ्ेखखएकटो छ भने जचाउन जानहुटोस।  

मलाई कोववड्-१९ सँग समबनन्धत लक्षणहरु देखा
परेकोछ मलेै के गनुखा परखाछ? 
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सकारातमक नकारातमक जाच  
नगराएको

छैन

छ

छ

छ

**परैू खटोप लगाउनकुटो अथनु ्इु मात्ा खटोप लगाएकटो १४ ह्न पछीकटो २ डटोज या  Ontario Ministry of Health ले परीभावित गरेकटो कुरालाई मामनने छ।  
***४८ घण्ा मभत् ्ेखखने गैसट्टोइं्ेस्ाइनल लक्षणहरु

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

