
1. کیا آپ کو درج ذیل میں سے کوئی نئی یا بدتر ہوتی عالمت یا نشانی درپیش ہے؟

 ذائقہ یا بوبخار یا کپکپی
  کم ہو جانا یا
 گھٹ جانا

 متلی،
 الٹی یا اسہال

)عمر صرف 18> سال(

اگر آپ کو صحت کی کوئی ایسی موجودہ کیفیت لحق ہے جس سے آپ کو عالمات پیدا ہوتی ہیں تو، “نہیں” کو منتخب کریں، اّل یہ کہ عالمت، 
نئی، مختلف ہو یا بدتر ہو رہی ہو۔

*اگر کووڈ-19 کا ٹیکہ لگوانے کے بعد 48 گھنٹوں کے اندر تھکاوٹ، عضالت یا جوڑوں میں خراش ہو جائے تو، “نہیں” کو منتخب کریں اور 
صحت عامہ کے تمام اقدامات پر عمل کرتے رہیں۔ اگر عالمات 48 گھنٹے سے زیادہ وقت تک رہتی ہیں یا بگڑ جاتی ہیں تو، “نہیں” کو منتخب 

کریں۔

 کافی تھکا ہوا،
  عضالت یا جوڑوں 

میں خراش*
)عمر صرف +18 سال(

سانس لینے میں کھانسی
پریشانی
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2.   کیا کسی ڈاکٹر، نگہداشت صحت فراہم کنندہ، صحت عامہ کی اکائی، یا کینیڈین بارڈر سروسز ایجنسی نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کو 
فی الحال آئسولیٹ کرنا )گھر پر رہنا( چاہیے؟

•  کسی ابتال، کنٹیکٹ ٹریسنگ، یا پچھلے 14 دنوں میں کینیڈا سے باہر کا سفر کرنے کے وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔   

3.   کیا آپ کسی ایسے فرد کے ساتھ رہتے ہیں جس کو کسی ڈاکٹر، نگہداشت صحت فراہم کنندہ، صحت عامہ کی اکائی نے یہ کہا ہے 
کہ انہیں فی الحال آئسولیٹ کرنا چاہیے؟

�اگر آپ کو پوری طرح سے ٹیکہ لگا ہوا ہے** یا پچھلے 90 دنوں میں کووڈ-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور اس کے بعد سے کلیئر  �•   
رہا ہے تو، “نہیں” کو منتخب کریں۔
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آفس آف چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ
سے جاری شدہ سفارشات اور ہدایات کے مطابق تیار کیا گیا

نہیں

نہیں

نہیں

نہیں

کووڈ-19 مربی کی اسکریننگ کا پوسٹر
اس مقام پر داخل ہونے سے قبل تمام مربیوں پر خود کی اسکریننگ کرنا لزم ہے۔

اگر مذکورہ باال کسی 
بھی سوال کا جواب 
“نہیں” میں دیا تو:

اس مقام پر داخل 
نہ ہوں

ٹورنٹو پبلک ہیلتھ کے مشورے 
پر عمل کریں

**پوری طرح سے ٹیکہ لگا ہوا کا مطلب ہے کووڈ-19 کے ٹیکے کی سیریز کی دوسری خوراک کے بعد 14 دن یا زائد، یا جیسا کہ اونٹاریو کی وزارت صحت کے ذریعے صراحت کی گئی ہے۔

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://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID_19_bus_orgs_question_signage.pdf
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
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

