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  لپاره معاینه شوي دي 19-هغو افرادو لپاره تعقیبي الرښوونې چې کوویډ

  ې؟زما معاینه ولې شو

 زه د روغتیایي پاملرنې کارکوونکی یم

  د معاینې او پاکېدنې په اړه د عامه روغتیا ګړندي  19-کوویډ الندې الرښوونه د روغتیایي پاملرنې په کارکوونکو تطبیق نه کوي. د

  ته مراجعه وکړئ او، که د تطبیق وړ وي، نو د خپل شغل د روغتیا او حفاظت د څانګې څخه الرښوونې واخلئ. الرښود حوالې

  ټولګي(، او یا داسې ماشومان لرم چې ښوونځي ته ځي JK - 12زه په ښوونځي کې کار کوم یا زده کړه کوم )

  ښوونځي د هغو زده لرئ، نو مهرباني وکړئ د نورې الرښوونې لپاره د که تاسو په ښوونځي کې کار یا زده کړې کوئ یا په ښوونځي کې ماشوم

 .وګورئ معاینه یې شوې ده تعقیبي الرښوونې 19-کوونکو، عملې او مالقاتیانو لپاره چې د کوویډ

  الرښوونې تعقیبی

د یوې مثبتې پېښې نږدې تماس نه یم،  19-زه د کوویډ
ورځو کې کاناډا نه بېرون سفر ندی  14او ما په تېرو 

 کړی

د یوې مثبتې پېښې نږدې تماس یم  19-کوویډزه د 
ورځو کې کاناډا نه بېرون سفر  14یا مې په تېرو 

 کړی دی

 

 حال کې چې خپلې د  پداسې ځان منزوي کړئ
 معاینې نتیجو ته انتظار کوئ.

  مثبته وي، نو د عالمو د  معاینې نتیجهد که ستاسو
ورځو* لپاره ځان  10پیل کېدو څخه وروسته 

ورځو* وروسته تبه  10منزوي کړئ. که له 
ساعتونو لپاره  24نلرئ او عالمې مو لږ تر لږه 

بهترې شوې وي نو کولی شئ چې د ځان منزوي 
 کول ختم کړئ.

  منفي وي، او تبه نوره  معاینې نتیجهد که ستاسو
ساعتونو لپاره  24و لږ تر لږه نلرئ او عالمې م

ښې شوې وي نو کولی شئ چې ځان منزوي کول 
 ختم کړئ.

  حال پداسېهم باید ځانونه منزوي کړي د کور غړي 
. که کوئ انتظار ته نتیجو معاینې د تاسو چې کې

معاینې نتیجه مثبته وي، نو هغوی هم باید له د ستاسو 
 14تاسو سره د اخري ځل تماس د وخت نه نیولې تر 

ورځو پورې ځان منزوي کړي او د ځان منزوي کېدو 
 ارزونې مرکز دورځ یا  تر هغې وروسته ځان  10په 

 کې معاینه کړي.

 د  پداسې حال کې چې خپلې ځان منزوي کړئ
  معاینې نتیجو ته انتظار کوئ.

  منفي وي، نو په تاسو  معاینې نتیجهد ستاسو که

الزمي ده چې مثبتې پېښې سره د تماس د 

اخري ورځې یا هغې ورځې څخه چې اونټاریو 

ورځو لپاره کور  14ته بېرته رارسېدلي وئ 

   کې پاتې شئ او ځان منزوي کړئ.

  ورځې څخه دمخه  7که د ځان منزوي کېدو له
ترسره شوې معاینې نتیجه مو منفي وه، نو د د 

ورځ یا  تر هغې  10ځان منزوي کېدو په 
 وروسته معاینه بیا تکرار کړئ.

  معاینې نتیجه مثبته وي، نو د د که ستاسو
ورځو*  10عالمو د پیل کېدو څخه وروسته 
* ورځو 10لپاره ځان منزوي کړئ. که له 

 24وروسته تبه نلرئ او عالمې مو لږ تر لږه 
ساعتونو لپاره بهترې شوې وي نو کولی شئ 

   چې د ځان منزوي کول ختم کړئ.
 
 

 
زه عالمې 

 لرم

د یوې مثبتې پېښې نږدې تماس نه یم،  19-زه د کوویډ
ورځو کې کاناډا نه بېرون سفر ندی  14او ما په تېرو 

 کړی

پېښې نږدې تماس یم د یوې مثبتې  19-زه د کوویډ
ورځو کې کاناډا نه بېرون سفر  14یا مې په تېرو 

 کړی دی

 

 
  پداسېهم باید ځانونه منزوي کړي د کور غړي 

 زه عالمې لرم .کوئ انتظار ته نتیجو معاینې د تاسو چې کې حال

http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/?accordion=follow-up-instructions-for-school-children-staff-visitors-tested-for-covid-19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/?accordion=follow-up-instructions-for-school-children-staff-visitors-tested-for-covid-19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
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معاینې نتیجه مثبته وي، نو هغوی د که ستاسو 
باید له تاسو سره د اخري ځل تماس د وخت نه 

کولو ورځو پورې ځان منزوي  14نیولې تر 
 10او د ځان منزوي کېدو په  ته ادامه ورکړي

 ارزونې مرکز دورځ یا  تر هغې وروسته ځان 
 کې معاینه کړي.

(لريادامه )  
 
 

  در حالیکه منتظر نتیجه معاینات خویش هستید، به
  ت ندارید.رقرنطین ضرو

  اگر نتیجه معاینات شما مثبت باشد، بعد از روز
خود را قرنطین روز*  10معاینات، برای مدت 

  کنید.

 عالیم ندارند. اگر اعضای میتوانند به وظیفه برگردند
از  ، آنها نیز بایداگر نتیجه معاینات شما مثبت باشد

تماس نزدیک داشته اند، خود  شماآخرین روزی که با 
به  مرکز ارزیابی درو  روز قرنطین کنند 14را برای 

خود را شان و یا بعد از روز دهم قرنطین  10روز 
 .دنمعاینه کن

  په تاسو الزمي ده چې مثبتې پېښې سره د تماس
د اخري ورځې یا اونټاریو ته بېرته د رارسېدو 

منزوي -ځانورځو لپاره  14د ورځې څخه 
، حتا که ستاسو د معاینې نتیجه منفي هم وي، کړئ

راښکاره کېدل همدومره موده  ځکه چې د عالیمو
  وخت نیسي.

 د یوې پېښې سره نږدې  19-که تاسو د کوویډ
ورځې  7تماس لرئ او د ځان منزوي کېدو له 

ترسره شوې معاینې نتیجه مو د څخه دمخه 
ورځ یا   10منفي وه، نو د ځان منزوي کېدو په 

 تر هغې وروسته معاینه بیا تکرار کړئ.

  سره د تماس خبرتیا که تاسو ته د مثبتې پېښې
له الرې درکړی  کوویډ الرټ ایپیوازې د 

شوې وي او د معاینې نتیجه مو منفي وي، بیا 
  درباندې الزمي نده چې ځان منزوي کړئ.

  ستاسو د ځان منزوي کولو په مهال د کور
غړي باید کور کې پاتې شي، په استثنا د بهر ته 

معاینې نتیجه مثبته د ضروري وتلو. که ستاسو 
وي، نو هغوی هم باید له تاسو سره د اخري 

ورځو  14ځل تماس د وخت نه نیولې تر 
پورې ځان منزوي کړي او د ځان منزوي کېدو 

 دوروسته ځان ورځ یا  تر هغې  10په 
 .کې معاینه کړي ارزونې مرکز

 زه عالمې نلرم

 

د کچې پاملرنې ته مو اړتیا وه یا مو ایمني سیستم سخت ضعیف  *په هغه صورت کې چې روغتون کې بستري شوي یاست او د آیي سي یو

 ورځو لپاره منزوي کړئ. 20شوی وي )د بیلګې په توګه سرطان لپاره مو شیمایي درملنه روانه وي( نو 

 

ته ادامه ورکړئ، خپل السونه اکثر  فزیکي واټنکله چې مو د ځان منزوي کول ختم شول نو نورو نه  یادونه: د پورته ټولو سناریو لپاره،

ئ. همداراز د ټولو درپکې پیدا شوې نو بیا معاینه وکړ عالمې یوه یا زیاتې 19-او که د کوویډ ،څارنه وکړئ-د خپل ځانځئ، پاک ومین

سره سم الزمه ده( او  ( O. Reg 364او  قانونواغوندئ )څرنګه چې د ټورنټو ښار د  مخ پټوونکي ماسک یاعامه ځایونو په داخل کې 

 کله چې فزیکي واټن امکان نلري.

 

 کول معاینه وروسته سفر د ته بهر څخه هېواد له
 ټولولو نمونې کور د وروستههغې  له یا ورځ 10 په مودې قرنطین الزمي د دوی د لپاره 19-کوویډ د باید مسافرین نه بهر څخه هېواد له

 کیدی موندل کې وېبسایټ حکومت کاناډا د معلومات نور اړه په راستنیدو بېرته د ته کاناډا څخه بهر له. وکړي معاینه سره کارولو کټ

 .شي

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://www.toronto.ca/legdocs/bills/2020/bill0511.pdf
https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364
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 د معاینې نتیجې څنګه ترالسه کړئ 

 ورته هویت وکاروئ کوم چې تاسو د ارزونې په مرکز کې د خپلو نتیجو ترالسه کولو لپاره کارولی وو.

 :د اونټاریو روغتیایي کارت سره 

o   19دې لینک.ontario.ca-covid " ته الړ شئ او پهcheck your results.کلیک وکړئ " 

o  .الرښوونې تعقیب کړئ او ټول غوښتل شوي معلومات داخل کړئ 

 :د اونټاریو روغتیایي کارت پرته 

o  ي حوالې شمیره او د تایید کوډ پکې شامل وي او تاسو ته ځینې د ارزونې مرکزونه د معاینې لیبل چمتو کوي چې ستاسو د طب

ددې امکان برابروي چې خپلې نتیجې آنالین ترالسه کړئ. که تاسو ته د طبي حوالې شمیره او د تایید کوډ دواړه درکړل شوي 

" یا "خپلې پایلې وګورئ" کلیک وکړئ او check your results"څخه لیدنه وکړئ، په  ontario.ca-covid.19وي، نو د 

Other   نور" یا"No Identification .هیڅ شناخت نشته" غوره کړئ" 

o  که تاسو د طبي ریکارډ شمیرې او تایید کوډ لرونکی د معاینې لیبل ترالسه کړی نه وي، نو مهرباني وکړئ د ارزونې هغه مرکز

 خپلې نتیجې ترالسه کولو لپاره معاینه کړې وه. ته زنګ ووهئ چیرې چې تاسو د

  7600-338-416د ټورنټو هغه اوسېدونکي چې د خپلو نتیجو په ترالسه کولو کې ستونزه لري په ( د ټورنټو عامه روغتیاTPH )

 سره تماس نیولی شي.

  که ستاسو معاینه مثبته وي نوTPH نزوي کول ختمولی شئ.به درسره تماس ونیسي او خبر به مو کړي چې کله ځان م 

  که چیرې د ارزونې مرکز اوTPH طبقاتي امر  22د  لخوا چمتو شویو د منزوي کیدو نیټو ترمینځ توپیر شتون ولري، نو تاسو باید

 الرښوونې تعقیب کړئ. TPHسره سم د 

 

 د "مثبتې پېښې سره نږدې تماس" څه معنا ده؟

   ورځو کې یې یو داسې چا سره فزیکي تماس لرلی وي چې د کوویډ 14مثبتې پېښې سره نږدې تماس هغه څوک دی چې په تېرو-

 معاینه یې مثبته شوې وي او یا یې عالمې لري. 19

  :په نږدې فزیکي تماس کې شامل دي 

o   میټرو/شپږ فُټه نه نږدې واټن کې پاتې کېدل دقیقو نه زیات وخت لپاره د دوه 15په یو اطاق، کارځای، یا ځای کې ورسره د 

o  په یو کور کې اوسېدل 

o   که تاسو د روغتیایي پاملرنې کارمند یاست، نو ددغه فرد پاملرنه کول په داسې حال کې چې په پرله پسې توګه مو مناسب

 شخصي حفاظتي تجهیزات نه وي اغوستلي.

 

 

 د منفي نتیجې معنا څه ده؟

  معاینه منفي وي، نو ددې معنا داده چې د نمونې د اخیستلو په وخت کې په تاسو کې ویروس ندی موندل  19-که ستاسو د کوویډ

 شوی.

  سره مخ نشئ، معاینه  19-د منفي معاینې معنا دا نده چې تاسو به نه مریضېږئ. ددې معنا دا هم نده چې تاسو به راتلونکي کې کوویډ

 یا به مریض نشئ.به مو مثبته نشي او 

 که زه عالمې نلرم نو د مثبتې معاینې معنا څه ده؟ 

  .کله چې په نمونه کې ویروس وي نو معاینه یې په راخیستلو کې ډېره اغېزمنه وي 

https://covid-19.ontario.ca/
https://covid-19.ontario.ca/
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  نه په بشپړه توګه روغ شوی وي او نور ترې مرض نه انتقالېږي، د هغه معاینه بیا هم ښایي مثبته شي.  19-حتا که یو نفر د کوویډ

هغه افراد چې معاینه یې مثبته شوي وي په اړه یې سپارښتنه نه کېږي چې په بشپړه توګه د ځان منزوي کولو او عالمو نه لرلو په 

 صورت کې یې بیا معاینه وشي.

 

 په اړه څېړنه اوس هم د تکامل په حال کې ده.   19-د کوویډ 

  اینې اهمیت تر اوسه معلوم ندی.که تاسو هیڅکله عالمې نلرلې نو په دغه صورت کې د مثبتې مع  

  .کله چې ستاسو معاینه مثبته شي نو حتا که عالمې نلرئ بیا هم باید ځان منزوي کړئ او د عالمو څارنه وکړئ 

 لرلو )خو اوس نه(؟ 19-آیا معاینه ماته ویلی شي چې آیا ما تېر وخت کې کوویډ 

  لرئ که نه. 19-نه، معاینه یوازې دا معلومولی شي چې تاسو د معاینې د ترسره کېدو په وخت کې کوویډ 

  لرلو که نه په اونټاریو کې موجود ندي. 19-داسې معاینې چې معلومې کړي چې آیا یو چا تېر وخت کې کوویډ 

 

  زنګ ووهئ. 416-338-7600ته په  TPHڅخه لېدنه وکړئ یا  www.toronto.ca/COVID19له  د نورو معلوماتو لپاره،

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.toronto.ca/COVID19

