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કૃપા કરીને શાળામાં પ્રવેશતા પહેલા પરૂ્ણ કરો.

નામ:                            તારીખ:              સમય:

ભરાયેલું અથવા વહેત ુનાક માથાનો દુઃખાવો

1. શું તમારા બાળકને નીચેનામાંથી કોઇ નવા અથવા વરસતા લક્ષરો ધરાવે છે?*

સવાદ અથવા ગંધની ક્ષમતા ગમુાવવીતાવ > 37.8˚C ઉધરસ 
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અથવાજે કોઇપર લક્ષર  
માટે “હા” હોય તો: 

ઘર પર રહો અને સેલ્ફ-
આઇસોલેટ થાઓ 

તપાસ  
કરાવી લો

આરોગય સંભાળ  
પ્રદાતાનો સંપક્ણ કરો

2. શું તમારા ઘરમાંથી કોઇ વ્યક્તિને ઉપરનાં લક્ષરોમાંથી કોઇ એક અથવા વધારે લક્ષરો છે?
 
3. શું તમારા ઘરમાંથી કોઇ વ્યક્તિએ છેલલા 14 દદવસોમાં કેનેડા બહારની યાત્ા કરી છે?
 
4. શું તમારા ઘરમાંથી કોઇને કોવવડ-19 ધરાવતી કોઇ વ્યક્તિનાં નનકટનાં સંપક્ણ તરીકે સચૂચત કરવામાં આવ્યા છે 
અથવા ઘર પર રહી અને સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે?
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્ેફબ્આુરી 23, 2021 નાં રોજ એપડેટ કરાયું

*આરોગય સંભાળ પ્રદાતા દ્ારા પ્રવત્ણમાન આરોગયની સ્થિનતની ઓળખ થઇ હોય તેવા બાળકોને તેનાંથી લક્ષરો આવતા હોય તેઓએ જવાબ હા આપવો ન જેઇએ, અનયથા લક્ષર નવું, અલગ અથવા વરસી રહું હોય. બાળકનાં 
સામાનય લક્ષરોમાંથી થતા ્ેફર્ફારો જેતા રહો.

જે “હા” તો પ્રશ્ો 2, 
3, અથવા 4: ઘર પર રહો ટોરોનટો પબ્લક હેલથની સલાહનું પાલન કરો

શ્ાસ લેવામાં મશુકેલી

અસવથિતા અનભુવવી, 
સ્ાયનુો દુઃખાવો અથવા 

થકાવટ

ઉબ્ા આવવા, ઉલ્ટી થવી 
અથવા ઝાડા થવા

ગળાનો સોજે અથવા ગળા 
નીચે ઉતારવામાં દુઃખાવો થવો
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Gujarati
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હા

• તમારા બાળકને ઘર પર રહી અને તઓેના ંલક્ષણો શરૂ થયા હોય 
ત્ારથી 10 દિવસો સધુી સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવુ ંજરૂરી છે.

• 10 દિવસો બાિ, જ ેતઓેના ંલક્ષણોમા ંસધુારો થઇ રહ્ો હોય 
તો તઓે બાળ સભંાળ પર પરત ્ફરી શકે છે. 

• બાળ સંભાળના ંસસં્ાનમા ંહાજરી આપતી ઘરની કોઇપણ 
વ્યક્તિએ 14 દિવસો સઘુી ઘર પર રહેવંુ જરૂરી છે. 

• જ ેઆરોગય સભંાળ પ્રિાતાએ એવી ક્સ્તતનુ ંતનિાન કયુું હોય, 
જ ેકોતવડ-19 સાથે સબંંતધત ન હોય, તો તમારં બાળક તનેાં 
લક્ષણોમાં સધુારો થયા બાિ 24 કલાક પછી બાળ સંભાળ પર 
પરત ્ફરી શકે છે. ઘરના ંબાકીના ંલોકો બાળ સભંાળમા ંહાજરી 
આપી શકે છે.

તપાસ કરાવી 
ન હતી

•  તમારા બાળકના ંબાળ સભંાળન ેજણ કરો કે તેઓની કોતવડ-19 
માટેની તપાસ પોઝિટટવ આવી છે.

• તમારા બાળકે ઘર પર રહી અન ેતઓેનાં લક્ષણો શરૂ થયા હોય 
ત્ારથી 10 દિવસો સુધી સલે્ફ-આઇસોલટે થવુ ંજરૂરી છે.

• ઘરના ંસભયો અન ેતનકટના ંસપંકકોએ પણ ઓછામાં ઓછા 14 
દિવસો સધુી સલે્ફ-આઇસોલટે થવુ ંજરૂરી છે.

• તપાસણી કરવા માટે ટોરોનટો પલલબક હેલથ તમારો સંપક્ક  કરશે 
અને આગળની સૂચનાઓ પ્રિાન કરશે. 

પોઝઝદટવ

• તમારં બાળક તઓેના ંલક્ષણોમાં સધુારો થવાનુ ંશરૂ 
થયા બાિ 24 કલાક પછી બાળ સભંાલ પર પરત ્ફરી 
થકે છે.

• બાળ સભંાળ સસં્ાનમા ંહાજરી આપતા હોય તવેા 
ભાઇબહેનો અન ેપખુતો જ ેઘરના ંઅનય સભયોન ેલક્ષણો 
ન હોય કે પોઝિટટવ કેસોના ંતનકટના ંસપંકકો ન હોય તો 
તરંુત જ બાળ સભંાળ પર પરત ્ફરી શકે છે.

નેગેદટવ

ના

•  તમારા બાળકના ંબાળ સભંાળને સઝૂચત કરો કે તેઓને લક્ષણો છે. 

•  તમારા બાળકે ઘર પર રહી, સલે્ફ-આઇસોલટે થઇ અને તપાસ કરાવવી જેઇએ. 

•  ઘરની કોઇપણ વ્યક્તિ જ ેબાળ સભંાળ સસં્ાનમા ંહાજરી આપતા હોય તણે ેપણ ઘર પર રહી અને 
બાળકની તપાસ નેગટેટવ આવે ત્ા ંસધુી સલે્ફ-આઇસોલટે થવુ ંજરૂરી છે. 

• ઘરના ંસભયો સટહત, િરેક વ્યક્તિએ ઘર પર રહી અન ેસલે્ફ-આઇસોલટે થવુ ંજેઇએ. તમારા બાળકની તપાસ 
કરાવી લો. 

• જ ેપોઝિટટવ આવ,ે તો તમારા બાળકનાં બાળ સભંાળન ેપોઝિટટવ પરરણામ તવશે સઝૂચત કરો. ટોરોનટો પલ્લક 
હેલથ આગળની સચૂનાઓ સાથ ેઅનુસરણ કરશે.

• જ ેનગેટેટવ આવ,ે તો તમારા બાળકને પોઝિટટવ આવલેી વ્યક્તિનાં છેલલ ેસસંગ્કમાં આવ્યા પછી 14 દિવસો 
સધુી હજંુ પણ સેલ્ફફઃઆઇસોલટે થવાની જરૂર પડશે. તનકટનાં સપંક્કમાં આવનાર વ્યક્તિ સેલ્ફ-આઇસોલશેન 
પણૂ્ક કરે ત્ા ંસધુી ઘરનાં કોઇપણ બાળકે બાળ સંભાળથી સેલ્ફ-આઇસોલટે થવુ ંજઇેએ.

• જ ેતમારા બાળકની તપાસ ન કરવામાં આવી હોય તો તેઓએ 10 દિવસો સુધી સલે્ફ-આઇસોલટે થવાની 
જરૂર પડ ેછે. ઘરના ંસંપકકોએ ઘરમા ંરહેવાની અન ે14 દિવસો સુધી સલે્ફ-આઇસોલટે થવાની જરૂર પડ ે
છે. 

જે તમારા ઘરની કોઇપણ વ્યક્તિએ છેલલા 14 દિવસોમાં કેનેડાની બહાર યાત્ા કરી હોય, તો જ ેવ્યક્તિએ યાત્ા કરી હોય તેણે 14 દિવસો સુધી સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવાની આવશયકતા રહે છે. ઘરની કોઇપણ 
વ્યક્તિએ પણ બાળ સંભાળને બિલે ઘરમાં રહી અને યાત્ા કરનાર વ્યક્તિ 14 દિવસોનું કવવૉરનટાઇન પૂણ્ક કરે ત્ાં સુધી ઘરમાં રહેવું જરૂરી છે. જે તેઓ અતત મહતવનું કામ કરતા હોવાનાં કારણે વ્યક્તિને યાત્ા 
કવવૉરનટાઇન થવા માંથી મૂક્તિ આપેલી હોય (િા.ત. ટ્રક ડ્રાઇવર, પાઇલોટ), તો ઘરનાં બાકીનાં લોકો હજંુ પણ બાળ સંભાળમાં હાજરી આપી શકે છે.

મારા બાળકને કોવવડ-19 નાં 1 અથવા વધારે લક્ષરો છે. 
મારે શું કરવું જેઇએ?

શું તમારં બાળક કોવવડ-19 માટેની તપાસ પોઝઝદટવ આવી હોય તેવા કોઇ વ્યક્તિનાં 
નનકટનાં સંપક્ણમાં આવ્યું હતું?

તમારા બાળકની કોવવડ-19 તપાસનું પરરરામ શું હતું?




