
1. શુ ંતમે નીચેનામાથંી કોઈ નવા અથવા બગડતા લક્ષણો છે? 

નામ:                          તારીખ:              સમય:

તમામ સ્ાફે તેમની કામની શિફ્ િરૂ કરતા ંપહલેા અથવા કાય્યસથળે દાખલ થતા ંપહલેા  
પરૂ્ય કરવી જ જોઈએ.

હા ના હા ના હા ના હા ના હા ના હા ના

12 ઓક્ોબર, 2021ના રોજ અપડે્ કર્યું

2.   તમારા ઘરમા ંકોઈને કોવવડ-19 ના એક અથવા વધ ુલક્ષણો છે અને/અથવા લક્ષણો અનભુવ્ા પછી પરીક્ષણ પરરણામોની રાહ જોઈ 
રહ્ા છે?

  •  જો તમ ેસપંરૂ્યપરે રસીકૃત** છો અથવા છેલલા 90 દદવસોમા ંકોશવડ-19 મા્ે પરીક્ષર હકારાતમક આવલે હોય અને તયારથી સાફ થઈ ગર્ય ંહોય 
તો “ના” પસદં કરો.

  •  ઘરગથ્્ય સભયન ેહળવો થાક, વ્રર સનાર્યઓ અથવા સાધંા હોય જે કોશવડ-19 રસી મેળવયાના 48 કલાકની અંદર થયા હોય, તો “ના” પસદં કરો. 
જો તેમના લક્ષરો 48 કલાક કરતા ંવધ્ય સમય સ્યધી ચાલ ેછે, તો “હા” પસદં કરો.

3.  છેલલા 10 રિવસોમા ંતમે કોવવડ-19 ધરાવતા કોઇ સાથે નજીકના સપંક્ક  તરીકે જાણ કરવામા ંઆવી છે કે ઘરે અને સવ-અલગતામા ં
રહવેાનુ ંકહવેામા ંઆવ્ુ ંછે? 

  •  જો તમ ેસપંરૂ્યપરે રસી** છો, છેલલા 90 દદવસોમા ંકોશવડ-19 મા્ે હકારાતમક પરીક્ષર આવર્ય ંછે અને પછીથી સાફ થઈ ગર્ય ંછે, અથવા જો  
જાહરે આરોગયએ તમન ેકહ્ય ંછે કે તમારે સવ-અલગ રહવેાની જરૂર નથી, તો “ના” પસદં કરો.

4.   છેલલા 10 રિવસોમા,ં શુ ંતમારંુ ઝડપી એન્ટિજેન પરીક્ષણ અથવા ઘર-આધારરત સવ-પરીક્ષણ કીટિ પર સકારાતમક પરીક્ષણ આવ્ુ ંછે? 
  •  જો તયાર પછીથી તમાર્યં એક પ્રયોગિાળા આધાદરત પીસીઆર કસો્ી પર નકારાતમક પરીક્ષર આવર્ય ંહોય, તો, “ના” પસદં કરો.

5.   શુ ંછેલલા 14 રિવસોમા,ં તમે કેનેડાની બહાર પ્રવાસ ક્યો હતો અને ફેડરલ સસંગ્કવનષેધ જરૂરી્ાતો અનસુાર સસંગ્કવનષેધમા ંરહવેાની 
સલાહ આપવામા ંઆવી હતી?
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ઓપરેટિરોએ 30 રિવસ સધુી તમામ કામિારો માટેિ હાજરી + સપંક્ક  મારહતીનો રેકોડ્ક  રાખવો અને પછી કટિકો કરવો.

આરોગયના મ્યખય તબીબી અશધકારીની કચેરી દ્ારા જારી ભલામરો અને સચૂનાઓ અન્યસાર શવકશસત
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તાવ અથવા ઠંડી સવાિ અથવા ગધંમા ં
નકુશાન અથવા 

ઘટિાડો

ઉબકા, ઉલટિી  
અથવા ઝાડા

(ફકત <18 ઉંમર માટેિ)

જો તમન ેકોઈ હાલની આરોગય સસથશત છે જે તમન ેલક્ષરો આપે છે, તો “ના” પસદં કરો. જો લક્ષર નવ્ય ંછે, અલગ છે અથવા વધ્ય ખરાબ થઈ રહ્ય ંછે તો 
“હા” પસદં કરો.

*જો રસી મેળવયા પછી 48 કલાકની અંદર હળવો થાક, વ્રર સનાર્યઓ અથવા સાધંા થાય છે, તો “ના” પસદં કરો અને કામ પર હોય તયારે તબીબી માસક 
પહરેો. જો તમારા લક્ષરો 48 કલાક કરતા ંવધ્ય સમય સ્યધી ચાલ ેછે અથવા વધ્ય ખરાબ થાય છે, તો “હા” પસદં કરો.

જો તમ ેબીમાર છો અથવા ઉપર સચૂચબદ્ધ નથી ત ેસદહત માદંગીના કોઇ લક્ષરો હોય તો, ઘરે રહો અને જો જરૂરી હોય તો તમારા આરોગય સભંાળ પ્રદાતા 
તરફથી આકારરી લો.

ખબૂ થાકેલા, વ્રણ 
સના્ઓુ અથવા સાધંા*

(ફકત 18+ ઉંમર માટેિ)

ઉધરસ શ્ાસ લેવામા ં
મશુકેલી

અથવાજો કોઈ પણ 
લક્ષણોમા ં“હા”હો્:

ઘરે રહો અને  
સવ-અલગ રહો

પરીક્ષણ 
કરાવો

આરોગ્ સભંાળ 
પ્રિાતાનો સપંક્ક  કરો

જો 2, 3, 4 અથવા 5 પ્રશ્ો 
માટેિ “હા” હો્:

આ સથાનમા ંપ્રવેશ 
કરશો નહીં

ટિોરો્ટિો જાહરે આરોગ્ સલાહ 
અનસુરો

**સપંરૂ્યપરે રસીકૃત એ્લે એક કોશવડ-19 રસી શ્રેીની બીજા માત્ા પછી 14 દદવસો કે વધ્ય સમય, અથવા ઓન્ેદરયો આરોગય મતં્ાલય દ્ારા વયાખયાશયત કયા્ય મ્યજબ.

કોવવડ-19 સ્ાફ સક્ીનીંગ પ્રશ્ાવચલ

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://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


•	તમારે તમારા લક્ષરો િરૂ થયાના દદવસથી 
10 દદવસ મા્ે ઘરે રહવે ્ય ંઅને સવ-અલગ 
થવ્ય ંઆવશયક છે. 10 દદવસ પછી, તમ ેકામ 
પર પાછા આવી િકો છો જો તમારા લક્ષર 
ઓછામા ંઓછા 24 કલાક*** મા્ે સ્યધરી રહ્ા 
છે. 

•	જો આરોગય સભંાળ પ્રદાતાએ એવી સસથશતન્ય ં
શનદાન કર્યું હત ્ય ંકે જે કોશવડ-19 સબંશંધત 
નથી, તો, તમ ેતમારા લક્ષરો સ્યધારવાન્ય ં
િરૂ થયાના 24 કલાક*** પછી કામ પર પાછા 
આવી િકો છો. 

•	 તમારા કાય્યસથળને સચૂચત કરો.

•	 તમારે તમારા લક્ષરો િરૂ થયાના 
દદવસથી 10 દદવસ મા્ે ઘરે રહવે ્ય ં
અને સવ-અલગ થવ્ય ંઆવશયક છે.

•	 ્ોરોન્ો પબ્લક હલેથ અથવા તમારા 
સથાશનક આરોગય એકમ તપાસ કરવા 
મા્ે તમારો સપંક્ય  કરિ ેઅને વધ્ય 
સચૂનો આપિ.ે

શુ ંબાળક/વવદ્ાથથી કોઈ એવા વ્કકતના 
ગાઢ સપંક્કમા ંઆવેલ છે જેમનુ ં
છેલલા 10 રિવસોમા ંકોવવડ-19 માટેિ 
હકારાતમક પરીક્ષણ થ્ુ ંછે?

તમારા લક્ષરો સ્યધારવા િરૂ થયાના  
24 કલાક*** પછી તમ ેકામ પર પાછા  
આવી િકો છો.

તમે છો સપંણૂ્કપણે રસીકતૃ** નથી: તમારે 
હકારાતમક વયસકતના છેલલા સસંગ્ય પછી 10 
દદવસ મા્ે સવ અલગ રહવેાની જરૂર છે.

તમે સપંણૂ્કપણે રસીકતૃ** છો: તમ ેતમારા 
લક્ષરો સ્યધારવાન્ય ંિરૂ થયાના 24 કલાક*** 
પછી કામ પર પાછા આવી િકો છો.

જો તમે માત્ર કોવવડ ચેતવણી 
એપ્લકેશનમારફતે સસંગ્કની સચૂના પ્રા્ત 
કરી હો્: તમ ેતમારા લક્ષરો સ્યધારવાન્ય ં
િરૂ થયાના 24 કલાક*** પછી કામ પર 
પાછા આવી િકો છો.

ઘરે રહો & સવ અલગ રહો. પરીક્ષણ કરાવો.
•   જો રસી મેળવયા પછી 48 કલાકની અંદર હળવા થાકના ંલક્ષરો થાય છે, તો તમારે અલગ રહવેાની જરૂર નથી. 
જયારે કામ પર હોય તયારે તમારે તબીબી માસક પહરેવ્ય ંજ જોઈએ. જો તમારા લક્ષરો 48 કલાક કરતા ંવધ્ય સમય 
સ્યધી ચાલ ેછે અથવા વધ્ય ખરાબ થાય છે, તો ઘરે રહો, સવ-અલગ રહો અને પરીક્ષર કરાવો.

તમારા કોવવડ-19 પરીક્ષણનુ ંપરરણામ શુ ંહત ુ?ં

મેં છેલલા 14 રિવસમા ંકેનેડાની બહાર પ્રવાસ ક્યો છે, 
મારે શુ ંકરવુ ંજોઈએ?

• 14 દદવસ મા્ે ઘરે રહો અને સવ અલગ રહો, ભલ ેતમાર્યં પરીક્ષર નકારાતમક હોય. 
•  જો તમન ેસસંગ્યશનષેધ અશધશનયમ હઠેળ ગ્્યપ મ્યસકતઓ, સસંગ્યશનષેધ જરૂરીયાતો અન્યસાર ફેડરલ સસંગ્યશનષેધ મ્યજબ મ્યસકત મળતી તો, 
તમારે અલગ રહવેાની જરૂર નથી.

•	જો તમન ેલક્ષરો હોય, પછી ભલ ેતમન ેફેડરલ સસંગ્યશનષેધ મ્યજબ મ્યસકત મળતી હોય તો પર, તમારે પરીક્ષર કરાવવ્ય ંજોઈએ. 

મને કોવવડ-19 ના લક્ષણો છે,
મારે શુ ંકરવુ ંજોઈએ?

TORONTO.CA/COVID19

હકારાતમક નકારાતમક
પરીક્ષણ  
ન કરાવેલ  
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** સપંરૂ્યપરે રસીકૃત એ્લે એક કોશવડ-19 રસી શ્રેીની બીજા માત્ા પછી 14 દદવસો કે વધ્ય સમય, અથવા ઓન્ેદરયો આરોગય મતં્ાલય દ્ારા વયાખયાશયત કયા્ય મ્યજબ.
***જઠરાશંત્ય લક્ષરો મા્ે 48 કલાક

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

