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कृपया  बाल स्ाहर केन्द्र ( चाइल्ड केयर सेन्टर्)   
प्रबेशगर्नु अगाडी यसलाई पूरनुरुपमा भर्नुहोला। 

नाम:्                              ममति:              समय:

रुघालागेको वा राकबाट 
ससङ्ार बगेको

टाउको दखेुको

1. के बच्ामा तल देखाएका रया ँया झर खराब हँदै गएका लक्षरहरु देखापरेका छर?*

स्ादमा ह्ास या स्घे् शक्ीमा कमी ज्वरो > ३७.८ डडग्ी सेल्सिएस खोकी
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वा यदद माथि उले्ख गरेका क्रैपनर 
लक्षरहरु देखा परेको “हो” भरे: 
बाहहर कतै रनरस्ी 

घर भभत्र बस् ्होस जचाउर  
जारह्ोस 

स्ास्थ्यकममी लाई सम्पकनु  गर्नु होस  

2. तपाईं को घरमा कसैलाई  माथि उले्ख गरेका एक वा धेरै लक्षरहरु देखा परेको छ ?
 
3. गएको १४ ददरमा  कसैले क्ारडा बाहहर यात्रा गरेको छ ?
 
4. के  तपाईं को घरमा कोही कोनवड - १९ बाट सन्क्रममत ब्यक्ीसँग सम्पकनु मा आएको वा घरभभत्र बस् या 
छ्टै् बस् भनरएको छ  ?
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परीमार्जिि ममिी: February 23, 2021

*स्ास्थ्यकममीले  पूर्वबि रोग भएको पहिचान गरेका बच्ा िरुको िकमा, यहि कुनै नया,ँ फरक शैली को र खराब हँिै गएको,  तबमाररको लक्षणिरु िेखापरेको छैनभने माथिका प्रश्निरु मा “छ” भनेर हिक नलगाउनु िोला । आफनो बच्ाको 
लक्षणिरुमा हने परररि्वनिरु को तनगरानी राखु् िोला ।

यदद प्रश्न रम्बर २,३ 
अिबा ४ मा “ छ” 
भने् जवाफ ददर ्
भएको छ भरे  

घरभभत्र बस्ह्ोस पब्लिक हेल्थ (Public Health)  
को सल्ाह लाई पालरा गर्नुहोस

श्ासफेरनु कहिराइ भएको

नबसन्ो महश्स भएको, 
भजउ दखेु् अिवा  

िकार महश्स हरे 

ररङ्टा लागे्, वाक वाकी
 लागे् वा पखाला लागेको

घादट दखेु् या नरलर गाह्ो 
भएको
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हो

• लक्षणिरु िेखखएको हिनिेखी नै िपाईंको  बच्ा  घरभभत्र १० 
हिन सम्म अलग् ैबस् ुपननेछ।

• यहि लक्षणिरुमा सुधार िेखखएको अरस्ामा १० हिन पछाहि 
बच्ा चाइल्ड केयर   जिान सके् छ ।

• घरको कोिी पतन सिस्य जिो चाइल्ड केयर जिानछ १४ हिन सम्म 
घरमै बस् ुपननेछ । 

• यहि स्ास्थ्यकममी ले कोतरि्-१९ बािके  अन्य समस्यािरु 
पहिचान गरेको अरस्ामा लक्षणिरुमा सुधार आएको २४ घण्ा 
पछाहि िपाईंको बच्ा चाइल्ड केयर  जिान सके् छ । घरका बाकंी 
सिस्यिरु चाइल्ड केयर  जिान सके् छन ।   बच्ा को आफन्त 
( िाजि ुभाई रा हििी बहिनी) िरुपतन घरभभत्र १० हिन सम्म   
अलग् ैबस् ुपनने छैन ।  

जाच रगराएको

• कोतरि्-१९ को पररणाम सकारात्मक (Positive)  
िेखखयो भने बाल स्यािर केन्द्र ( चाइल्ड केयर सेन्टर्)  मा   
जिानकारी गराउनु िोस ।

• िपाईं को  बच्ामा लक्षणिरु िेखा परेको हिन बाि १० 
हिन सम्म  घरभभत्र  अलग् ैबस् ुपननेछ।  

• घरका अन्य  सिस््यिरु  र प्रत्यक्ष सम्पक्व मा आएका  
ब्यक्ीिरु घरभभत्र १४ हिन सम्म अलग् ैबस् ुपननेछ।  

• अन्य तनिनेशन र अनुशन्ानका लामग  िोरन्टो पब्लिक िले्थ 
ले िपाईं लाई सम्पक्व  गननेछ ।

सकारात्मक

• लक्षणिरुमा सुधार आएको २४ घण्ा पछाहि िपाईं को 
बच्ा बाल स्यािर केन्द्रमा  जिान सके्छ ।

• जििासँम्म उतनिरुलाई कुनै लक्षणिरु िेखा परेको छैन 
भने  बच्ा को आफन्त ( िाजुि भाई रा हििी बहिनी) 
िरुन्त ैसु्ल जिान सके्छन ।

रकारात्मक

हैर/ छैर

• बच्ाको बाल स्यािर केन्द्र ( चाइल्ड केयर सेन्टर्) मा लक्षणिरु िेखा परेको  जिानकारी गराउनु िोस ।

• िपाईं को  बच्ा  घरभभत्र बस्कुो साि ैकोतरि – १९ को जिाच  गराउनु पि्वछ ।

• घरका कुनै  पतन  सिस््यिरु जिो  चाइल्ड केयर सेन्टर्  जिानछ्न   बाहिर किै नतनस्ी, पररणाम 
नकारात्मक (Negative) निेखीिा सम्म  घरभभत्र बस् ुपननेछ ।

• घरका सब ैसिस्यिरु बाहिर कि ैनतनस्ी  घरभभत्र बस् ुिोस । बच्ा लाई कोतरि – १९ को जिाच गराउनुिोस 
।

• यहि कोतरि्-१९ को पररणाम सकारात्मक (Positive)  िेखखयो भने, बच्ाको बाल स्यािर केन्द्र ( चाइल्ड 
केयर सेन्टर्)   लाइ  जिानकारी गराउनु िोस । अन्य तनिनेशन का लामग िोरन्टो पब्लिकिेल्थ ले िपाईंलाई 
सम्पक्व  गननेछ ।

• यहि  पररणाम नकारात्मक (Negative)   िेखखयो भने पतन,   बच्ा बाहिर किै नतनस्ी  १४ हिन अलग् ै
घरभभत्र बस्पुनने छ  । घरका अरु बच्ािरु पतन चाइल्ड केयर  नगइ बाहिर किै नतनस्ी कोतबि -१९ को 
सम्पक्व मा आएको बच्ाले  १४ हिन नपुया्वउंिा  सम्म अलग् ैबस् ुपनने छ ।

• यहि बच्ा लाई कोतरि – १९ को जिाच नगराएको अरस्ामा  १० हिन सम्म र अन्य परररार सिस््यिरु १४ 
हिन सम्म घरभभत्र बस् ुपननेछ । 

  यहि गएको १४ हिनमा घरका  कुनै  सिस््यिरुले क्ानिा बाहिर यात्रा गरेको छ भने, यात्रा गरेको ब्यक्ी १४ हिन सम्म क्ारेन्टाइन (Quarantine) मा अलग् ैबस्पुननेछ। घरका  सब ै सिस््यिरु क्ानािा 
बाहिर यात्रा गरेको ब्यक्ीले १४ हिन सम्मको क्ारेन्टाइन (Quarantine) पुरा नगिा्व सम्म  चाइल्ड केयर नगइ घरमा  बस् ुपननेछ। यहि उक् ब्यक्ी अत्याबश्यक (essential worker) क्षते्रमा कामगनने  
ब्यक्ी जिस्:ै ि्रक ि्राइबर्, पाईलि  जिस्ाई क्ारेन्टाइन मा बस्पुनने छुि छ, त्यस्ो अरस्ामा घरका अन्य सिस््यिरु चाइल्ड केयर  जिान सके्छन ।

मेरो बच्ामा कोनवड-्१९ सँग सम बन्धित एक वा  धेरै लक्षरहरु देखा परेकोछ  । 
यस्ो अवस्ामा मैले के गर्नुपदनुछ ?

के तपाईंको बच्ा कोनवड - १९ बाट सन्क्रममत ब्यक्ीसँग सम्पकनु मा आएको थियो ?  

तपाईंको  बच्ाको कोनवड – १९ को जाचको पररराम के छ ?




