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Gujarati 

સ્વ-અલગતા માટે કોવવડ-19 ક્લાસ ઓડડર  

સ્વ-અલગતા માટે કોવવડ-19 ક્લાસ ઓડડર શ ું છે? 

"ક્લાસ ઓર્ડર" આદેશ હેઠળ આવરી લેવાર્યેલ લોકોને જ્ાાં સુધી તેઓ ચેપ ફેલાવી શકે તેમ ન હોર્ય તર્યાાં સુધી ઘર ેઅને સ્વ-

અલગતામાાં રહેવા માટે નનદેનશત કર ેછે. હેત ુકોનવર્-19 ફેલાવો ઘટાર્વાનો, અને ટોરોન્ટોમાાં દરકેના આરોગ્ર્યનુાં રક્ષણ કરવાનો 

છે.  

શ ું ટોરોન્ટો પવલલક હેલ્થ ક્લાસ ઓડડર જારી કરી શકે છે, અન ેતે કેટલો સમય પ્રભાવી રહેશે?  

પ્ાાંતીર્ય હેલ્થ પ્ોટેક્શન એન્ર્ પ્મોશન એક્ટ આરોગ્ર્ય તબીબી અનધકારીને "ક્લાસ ઓર્ડર" જારી કરવાની માંજૂરી આપ ેછે." આ 

ઓર્ડર પહેલા 1 એનપ્લ 2020ના રોજ જારી કરવામાાં આવ્ર્યો હતો, અને એકદમ તાજતેરમાાં 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ સુધારો 

કરવામાાં આવ્ર્યો હતો. જ્ાાં સુધી આરોગ્ર્ય તબીબી અનધકારી જાહેર કર ેકે ત ેહવે જરૂરી નથી, આ ઓર્ડર અમલમાાં રહેશ.ે  

ક્લાસ ઓડડર કોન ેલાગ  પડ ેછે? 

ક્લાસ ઓર્ડર નીચેના લોકોને નનદેનશત કરવામાાં આવ ેછે:  

 કોનવર્ -19 ના લક્ષણો ધરાવતા લોકો.  

 જ ેલોકોમાાં કોનવર્-19 નુાં પરીક્ષણ હકારાત્મક આવ્ર્યુાં છે.  

 કોનવર્ -19 નુાં હકારાત્મક પરીક્ષણ આવેલ વ્ર્યનિ સાથે તાજતેરમાાં નજીકના સાંપકડમાાં આવેલ લોકો. આમાાં સાંભાળ પ્દાતા 

અને ઘરગથ્થુ સભ્ર્યો, અન ેઅન્ર્ય લોકોનો સમાવેશ થાર્ય છે જનેી ટોરોન્ટો પનલલક હેલ્થ દ્વારા ઓળખ કરવામાાં આવી શકાર્ય 

છે.  

 જ ેલોકોને ટોરોન્ટો પનલલક હેલ્થ દ્વારા અન્ર્યથા સ્વ-અલગ રહેવાની સૂચના આપવામાાં આવી છે. 

 

16 વર્ડથી ઓછી ઉાંમરના વ્ર્યનિઓના માતાનપતા/વાલીઓ જ ેઆમાાંની કોઈપણ કેટેગરીમાાં છે તેઓ એ સુનનનિત કરવા માટે 

જવાબદાર છે કે 16 વર્ડથી ઓછી ઉાંમરના વ્ર્યનિ ક્લાસ ઓર્ડરની જરૂનરર્યાતોનુાં પાલન કર ેછે. 

લોકોએ કેટલો સમય સ્વ-અલગ રહેવ ું જ જોઈએ? 

સ્વ-અલગતા જરૂનરર્યાતોને નવી ટોરોન્ટો જાહેર આરોગ્ર્ય માગડદનશડકાનો સમાવેશ કરવા માટે, 30 સપ્ટેમ્બર ના રોજ અપરે્ટ 

કરવામાાં આવી હતી.  

 હળવી કે મધ્ર્યમ બીમારી ધરાવતા લોકોએ તેમના લક્ષણો શરૂ થાર્ય ત ેપછી 10 નદવસો સુધી, અથવા જો હકારાત્મક 

પરીક્ષણ પછી જો તેઓન ેલક્ષણો ન હોર્ય તો તેઓ પોનિનટવ ટેસ્ટ મેળવે તે નદવસથી શરૂ કરીને તર્યાર પછી 10 નદવસો સુધી.  

 જ ેલોકો ગાંભીર બીમારી ધરાવે છે (ICU-લેવલ સપોટડની જરૂનરર્યાત ધરાવતા) અથવા જઓે ગાંભીર રીતે 

ઇમ્ર્યુનોકોમ્પ્ોમાઇઝ્ર્ (નબળી રોગપ્નતકારક શનિ ધરાવતા) છે તેમણે તેમના લક્ષણો શરૂ થવાથી શરૂ કરીન ે20 

નદવસ માટે અલગ રહેવુાં આવશ્ર્યક છે. 

 જ ેલોકો કોનવર્-19 ધરાવતા વ્ર્યનિ સાથે નજીકના સાંપકડમાાં છે તેમણ ેતેમના છેલ્લા સાંપકડ  પછી તેમના છેલ્લા સાંપકડના 

નદવસથી શરૂ કરીને ઓછામાાં ઓછા 10 નદવસ સુધી અલગ રહેવુાં જ જોઈએ.  

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=know-the-symptoms
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શ ું કેટલાક લોકોન ેક્લાસ ઓડડરમાુંથી મ વિ આપી શકાય? 

કેટલાક આવશ્ર્યક સેવા કાર્યડકરો, જ ેકોઈ લક્ષણો વગર નજીકના સાંપકડમાાં છે તેમન ેકામ કરવાની પરવાનગી આપવામાાં આવી 

શકે છે. જોકે, તેઓ જ્ાર ેતેઓ ન કામ કરતા હોર્ય અથવા કામ પર/પરથી મુસાફરી કરતાાં હોર્ય તર્યાર ેઘર ેસ્વ-અલગ થવુાં જ 

જોઈએ. અન્ર્ય પનરનસ્થનતઓમાાં અપવાદો પણ કરવામાાં આવી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે ઘરલેુાં નહાંસા છોર્ીતા લોકો માટે. ટોરોન્ટો 

પનલલક હેલ્થ દરકે પનરનસ્થનત માટે અપવાદોની સમીક્ષા કરશ ેઅન ેઅપવાદ કરવો કે નહીાં તે નનધાડનરત કરશ.ે 

 

શ ું જ ેલોકો સુંપૂર્ડ રસી પ્રાપ્ત હોય તેમર્ે સ્વ-અલગ રહેવ ું પડશે?  

જ ેલોકોએ નનમ્નનલનખત પ્ાપ્ત કર્યાડના ઓછામાાં ઓછા 14 નદવસ થઈ ગર્યા હોર્ય તેવા લોકોએ સાંપૂણડ રસીકૃત કહેવાર્ય છે: 

 હેલ્થ કેનેર્ા દ્વારા અનધકૃત કરલે કોનવર્-19 રસીના ર્ોિની કોઈપણ સાંર્યોજનમાાં સાંપણૂડ શે્રણી 

 હેલ્થ કેનેર્ા દ્વારા અનધકૃત ન હોર્ય તેવી કોનવર્-19 રસીના એક કે બે ર્ોિ, જમેાાં હેલ્થ કેનરે્ા દ્વારા અનધકૃત કોનવર્-19 નો એક ર્ોિ 

હોર્ય, જ ેટોરને્ટો પનલલક હેલ્થ દ્વારા સાંતોર્કારક છે, અથવા 

 હેલ્થ કેનેર્ા દ્વારા અનધકૃત ન હોર્ય તેવી કોનવર્ -19 રસીના ત્રણ ર્ોિ, ટોરોન્ટો પનલલક હેલ્થ માટે સાંતોર્કારક છે. 

 કોનવર્ -19 ના લક્ષણો ધરાવતા સાંપૂણડપણે રસીકરણ કરાર્યેલા લોકોનુાં પરીક્ષણ કરવુાં જોઈએ અન ેપરીક્ષણ પનરણામો 

આવે તર્યાાં સુધી સ્વ-અલગ રહેવુાં જોઈએ. જો તેઓનુાં પરીક્ષણ  નકારાત્મક આવે, તો 24 કલાક સુધી તેમના લક્ષણોમાાં 

સુધારો થર્યા પછી અન ેતાવ-ઘટાર્વાની દવા લીધા નવના તેમને તાવ આવતો નથી તર્યાર ેતઓે સ્વ-અલગતામાાંથી 

બહાર આવી શકે છે; જો તેમને જઠરાાંનત્રર્ય લક્ષણો હોર્ય (ઉદાહરણ તરીકે, ઉબકા, પેટ ખરાબ, િાર્ા), તો આ લક્ષણો 

સ્વ-અલગતામાાંથી બહાર આવતાાં પહેલાાં 48 કલાક સધુીમાાં સુધરી રહ્યા હોવા જોઈએ. 

 સકારાત્મક પરીક્ષણ ધરાવતા સાંપૂણડપણે રસીકરણ કરાર્યેલા લોકોએ લક્ષણની શરૂઆતના બીજા નદવસથી શરૂ કરીને, 

અથવા જો તેમને લક્ષણો ન હોર્ય તો સકારાત્મક પરીક્ષણ પ્ાપ્ત કર્યાડ પછીથી શરૂ કરીને 10 નદવસ માટે સ્વ-અલગ થવુાં 

જોઈએ, નસવાર્ય કે ટોરોન્ટો પનલલક હેલ્થ દ્વારા અન્ર્યથા નનદેનશત કરવામાાં આવે. 

સાંપૂણડપણ ેરસીકૃત લોકો જ ેકોનવર્ -19 ધરાવતા વ્ર્યનિના નજીકના સાંપકડમાાં આવ્ર્યા હતા તેમને અલગતામાાંથી મુનિ મળી 

શકે છે, સાંપૂણડ રીતે રસીકૃત થર્યા ઉપરાાંત, જો તેઓ નીચેના તમામ માપદાં ર્ોને પૂણડ કર ેછે: 

 એનસમ્પટમેનટક હોર્ય (કોઈ લક્ષણો નથી) 

 નબળા રોગપ્નતકારક તાંત્ર ન ધરાવતા હોર્ય (ઉદાહરણ તરીકે, અાંગ અથવા સ્ટેમ સેલ ટર ાન્સપ્લાન્ટ પ્ાપ્ત કરલે ન હોર્ય, 

અથવા નકમોનચનકતસા અથવા ઇમ્ર્યુનોસપે્નસવ ઉપચાર પદ્ધનતઓમાાંથી પસાર થર્યેલ ન હોર્ય) 

 લાાંબા ગાળાની સાંભાળ અથવા નનવૃનિ ઘરના નનવાસી ન હોર્ય અથવા આરોગ્ર્ય સાંભાળ પર્યાડવરણમાાં દાખલ દદી ન 

હોર્ય  

 

તેમને સ્વ-અલગતામાાંથી મુનિ આપવામાાં આવેલ હોર્ય તો પણ, સાંપૂણડ રસીકૃત નજીકના સાંપકોએ:  

 જાહેર આરોગ્ર્ય પગલાાંનુાં પાલન કરવુાં આવશ્ર્યક છે, જમે કે જ્ાાં માસ્કી ાંગ અન ેભૌનતક અાંતર જરૂરી હોર્ય 

 છેલ્લા એક્સપોિર પછી 10 નદવસ માટે સાંવદેનશીલ વસ્તી ધરાવતા અથવા જ્ાાં મોટી સાંખ્ર્યામાાં નબન-રસીકૃત લોકો હોર્ય 

(ઉદાહરણ તરીકે, લાાંબા ગાળાના કેર હોમ, આશ્રર્યસ્થાન, શાળા અથવા બાળ સાંભાળ સનેટાંગમાાં સ્વર્યાંસેવા આપતા અથવા 

મુલાકાત લેતા લોકો) તેવા પર્યાડવરણની નબનજરૂરી મુલાકાતો ટાળવી જોઈએ 
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 તેમના નોકરીદાતાને તેમના સાંસગડ નવશ ેજાણ કરવા અને 14 સપ્ટેમ્બર, 2021 ના આરોગ્ર્ય માંત્રાલર્યના વચગાળાના 

માગડદશડન અનુસાર, તેમના મેનજેર અને / અથવા વ્ર્યવસાનર્યક આરોગ્ર્ય નવભાગ મુજબ આવશ્ર્યક કોઈપણ 

પ્નતબાંધોને અનુસરવા માટે પ્ોતસાનહત કરવામાાં આવે છે.  

જો લોકોન ેતાજતેરમાું કોવવડ19 ચેપ લાગ્યો હોય તો શ ું તેઓએ અલગ થવ ું પડશે? 

તાજતેરના કોનવર્-19 ચેપ ધરાવતા લોકો એટલે એ કે જમેને અગાઉના 90 નદવસમાાં કોનવર્-19 નુાં પરીક્ષણ સકારાત્મક આવ્ર્યુાં 

હોર્ય અને તેમના અગાઉના ચેપમાાંથી મુિ થઈ ગર્યા હોર્ય. 

તાજતેરના કોનવર્ -19 ચેપ ધરાવતા લોકો અન ેજમેને હવે કોનવર્ -19 ના નવા લક્ષણો છે, તેઓએ પરીક્ષણ કરાવવુાં જોઈએ 

અન ેપરીક્ષણના પનરણામો આવ ેતર્યાાં સુધી સ્વ-અલગ થવુાં જ જોઈએ. જો તેઓનુાં પરીક્ષણ નકારાત્મક આવે છે, તો 24 કલાક 

સુધી તેમના લક્ષણોમાાં સુધારો થર્યા પછી, અન ેતાવ-ઘટાર્વાની દવા લીધા નવના તેમન ેતાવ આવતો નથી, તો તેઓ સ્વ-

અલગતામાાંથી બહાર આવી શકે છે; જો તેમને જઠરાન્ત્રીર્ય લક્ષણો હોર્ય (ઉદાહરણ તરીકે, ઉબકા, અસ્વસ્થ પેટ, િાર્ા), તો આ 

લક્ષણો સ્વ-અલગતામાાંથી બહાર આવતાાં પહેલાાં 48 કલાક સુધી સુધરી રહ્યા હોવા જોઈએ. 

તાજતેરના કોનવર્ -19 ચેપ ધરાવતા લોકો જમેનુાં પરીક્ષણ સકારાત્મક આવે છે તઓેએ લક્ષણની શરૂઆતના બીજા નદવસથી 

10 નદવસ માટે સ્વ-અલગ થવુાં જોઈએ, અથવા જો તેઓને લક્ષણો ન હોર્ય તો પરીક્ષણ સકારાત્મક આવ્ર્યાના નદવસથી 10 

નદવસ સુધી સ્વ-અલગ થવુાં જોઈએ, નસવાર્ય કે ટોરોન્ટો પનલલક હેલ્થ દ્વારા અન્ર્યથા નનદેનશત કરવામાાં આવે. 

તાજતેરના કોનવર્ -19 ચેપ ધરાવતા લોકો અન ેજઓે કોનવર્ -19 ધરાવતા વ્ર્યનિના નજીકના સાંપકડમાાં આવેલ હોર્ય તે લોકોને 

અલગતામાાંથી મુનિ મળી શકે છે, જો, વધુમાાં, તેઓ નીચેના તમામ માપદાં ર્ોન ેપૂણડ કર ેછે: 

 એનસમ્પટમનેટક છે (કોઈ લક્ષણો નથી) 

 નબળી રોગપ્નતકારક શનિ ધરાવતા નથી (ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ અાંગ અથવા સ્ટેમ સેલ ટર ાન્સપ્લાન્ટ પ્ાપ્ત કરલે નથી, અથવા 

કીમોથેરાપી અથવા ઇમ્ર્યુનોસપ્ેનસવ થરેાપીમાાંથી પસાર થઈ રહ્યા નથી) 

 લાાંબા ગાળાની સાંભાળ અથવા નનવનૃિ ગૃહના નનવાસી નથી અથવા આરોગ્ર્ય સાંભાળ સેનટાંગમાાં દાખલ થર્યેલ દદી નથી 

ભલે તેમને સ્વ-અલગતામાાંથી મુનિ આપવામાાં આવેલ હોર્ય, તાજતેરમાાં હકારાત્મક નજીકના સાંપકો: 

 શક્ય તેટલી વહેલી તકે અને છેલ્લા એક્સપોિરથી 7 નદવસ ેઅથવા તે પછી પરીક્ષણ કરાવવુાં જોઈએ 

 જાહેર આરોગ્ર્યના પગલાાંનુાં પાલન કરવુાં જોઈએ, જમે કે માનસ્કાંગ અને જ્ાાં જરૂરી હોર્ય તર્યાાં શારીનરક અાંતર 

 છેલ્લા એક્સપોિર પછી 10 નદવસ માટે સાંવદેનશીલ વસ્તી ધરાવતા પર્યાડવરણમાાં નબન-આવશ્ર્યક મુલાકાતો ટાળવી જોઈએ 

અથવા જ્ાાં મોટી સાંખ્ર્યામાાં નબન-રસીકૃત લોકો હોર્ય (ઉદાહરણ તરીકે, લાાંબા ગાળાના કેર હોમ્સ, આશ્રર્યસ્થાન, શાળા અથવા 

બાળ સાંભાળ સનેટાંગમાાં સ્વર્યાંસેવા આપતા અથવા મુલાકાત લેતા હોર્ય તે). 

 તેમના નોકરીદાતાને તેમના સાંસગડ નવશ ેજાણ કરવા અને 14 સપ્ટેમ્બર, 2021 ના આરોગ્ર્ય માંત્રાલર્યના વચગાળાના 

માગડદશડન અનુસાર, તેમના મેનજેર અને / અથવા વ્ર્યવસાનર્યક આરોગ્ર્ય નવભાગ મુજબ આવશ્ર્યક કોઈપણ 

પ્નતબાંધોને અનુસરવા માટે પ્ોતસાનહત કરવામાાં આવે છે. 

 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf


 
સુધારો કર્યો: સપ્ટેમ્બર 30, 2021 

  
Gujarati 

સ્વ-અલગતા કેવી રીતે કાયડ કર ેછે?  

સ્વ-અલગતા એટલે ઘર ેઅથવા અલગતા સુનવધામાાં રહેવુાં. બહાર ન જવુાં અથવા મુલાકાતીઓન ેઆવવા ન દેવા. અન્ર્ય લોકો 

સાથે ગાઢ સાંપકડ  ટાળવો. તનેો અથડ એ પણ છે કે ઘર ેરહેતા અન્ર્ય લોકોથી શક્ય તટેલુાં અાંતર રાખવુાં. એક અલગ બાથરૂમમાાં 

અને બેર્રૂમનો ઉપર્યોગ કરવો, જો શક્ય હોર્ય તો. રૂમ શેર કરતી વખતે, સારી હવા-ઉજાશ માટે બારીઓ ખોલવી. ઓનલાઇન 

ખરીદી કરવી અથવા સામાન લઈ આવવા કોઈને કહેવુાં. સલાહ માટે કૃપા કરીને ટોરોન્ટો પનલલક હેલ્થ કૉલને 416-338-7600 

પર કૉલ કરો જો કનરર્યાણુાં, નપ્નસ્િપ્શનો અથવા અન્ર્ય સેવાઓ જરૂરી હોર્ય. જુઓ સ્વ-અલગ કેવી રીતે રહેવુાં. 

 

જ ેલોકો પાસે અન્ર્ય લોકોથી દૂર અલગ રહી શકાર્ય તેવુાં આવાસન ન હોર્ય, જઓે બેઘરપણુાં અનુભવી રહ્યા હોર્ય, અથવા ઘર ે

અસુરનક્ષત અનુભવતા હોર્ય તેઓન ેકામચલાઉ આશ્રર્ય પૂરો પાર્વામાાં આવી શકાર્ય છે. ર્યોગ્ર્યતાની ચચાડ કરવા કૃપા કરીન ે416-

338-7600 પર ટોરોન્ટો પનલલક હેલ્થને કૉલ કરો. 

 

શ ું લોકો સ્વ-અલગતામાું હોય ત્યાર ેતબીબી એપોઇન્ટમેન્ટમાું જઈ શકે?  

જ્ાર ેલોકો સ્વ-અલગતામાાં હોર્ય તર્યાર ેહજી પણ આવશ્ર્યક તબીબી એપોઇન્ટમેન્ટ માટે જઈ શકે છે. તબીબી નક્લનનક અથવા 

હોનસ્પટલમાાં જવા પહેલાાં સૂચનો માટે 416-338-7600 પર ટોરોન્ટો પનલલક હેલ્થનો સાંપકડ  કરો.  

સ્વ-અલગતા પૂણડ થાર્ય તર્યાાં સુધી રસીકરણની એપોઇન્ટમેન્ટ મુલતવી રાખવી જોઈએ. 

જો લોકો સ્વ-અલગ ન થાય તો શ ું થાય? 

જ ેલોકો ક્લાસ ઓર્ડરનુાં પાલન કરતા નથી આરોપ મૂકવામાાં આવી શકે અને તેમને દોનર્ત ઠેરવવામાાં આવ ેતો પ્નત નદન 

$5,000 સુધીનો દાં ર્ થઈ શકે છે. પોલીસને મદદ કરવા માટે બોલાવવામાાં આવી શકે છે.  

 

 

શા માટે લોકોએ ટોરોન્ટો પવલલક હેલ્થને સુંપકડ  નામો અને અન્ય માવહતી પરૂી પાડવી જોઈએ? તેમની ગોપનીયતા કેવી 

રીત ેસ રવિત કરવામાું આવ ેછે? 

 

નવનાંતી પર, જ ેલોકો ક્લાસ ઓર્ડર દ્વારા આવરી લેવામાાં આવે છે તેઓએ ટોરોન્ટો પનલલક હેલ્થ દ્વારા નનદેનશત તારીખ અન ે

સમર્ય દરનમર્યાન તેઓ જમેની સાથે ગાઢ સાંપકડમાાં આવ્ર્યા હોર્ય તેમના નામ અને સાંપકડ  માનહતી (ટેનલફોન નાંબરો, સરનામાાં, 

ઇમેઇલ સરનામાાં) ટોરોન્ટો પનલલક હેલ્થને પ્દાન કરવી આવશ્ર્યક છે. આ માનહતી માત્ર સાંપકડ  ટરેસી ાંગ માટે ઉપર્યોગ કરવામાાં 

આવશે. 

 

આ માનહતી પૂરી પાર્વી નનણાડર્યક છે. તે ટોરોન્ટો પનલલક હેલ્થને અન્ર્ય લોકો પર રોગનુાં સાંિમણ અટકાવવા માટેના કાર્યડ કરવા 

માટે સમથડ બનાવ ેછે. ટોરોન્ટોમાાં અને સમગ્ર ઑન્ટેનરર્યોમાાં શાળાઓ, વ્ર્યવસાર્યો અને અન્ર્ય મહતવપૂણડ સમુદાર્ય પ્વૃનિઓ 

ખુલ્લી રાખવાની અમારી સનહર્યારી ક્ષમતા ટોરોન્ટો પનલલક હેલ્થની આ મહતવપૂણડ કાર્યડ કરવાની ક્ષમતા પર આધાનરત છે. 

 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
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ટોરોન્ટો પનલલક હેલ્થ સમજ ેછે કે લોકોને તેમની ગોપનીર્યતા અાંગે નચાંતા હશે. ટોરોન્ટો પનલલક હેલ્થ દ્વારા એકનત્રત તમામ 

માનહતી આરોગ્ર્ય માનહતી માટે ઑન્ટેનરર્યોના ગોપનીર્યતા કાર્યદા, પસડનલ હેલ્થ ઇન્ફમેશન પ્ોટેક્શન એક્ટ, 2004દ્વારા 

સુરનક્ષત છે. 

 

શ ું લોકો ક્લાસ ઓડડરને કાયદેસર રીતે પડકારી શકે છે? 

ક્લાસ ઓર્ડર લાગુ પરે્ છે તે લોકો હેલ્થ સનવડનસસ અપીલ એન્ર્ નરવ્ર્ય ુબોર્ડ  ને અપીલ કરીન ેતેને પર્કારી શકે છે. 

ક્વોરુંટાઈન એક્ટ (સુંસગડવનષેધ અવધવનયમ) હેઠળના ફેડરલ ઓડડર વવશ ેલોકોન ેશ ું જાર્વાની જરૂર છે ? 

ફેર્રલ સાંસગડનનર્ેધ ઓર્ડર કેનેર્ામાાં પ્વેશ કરતાાં તમામ પ્વાસીઓ માટે લાગ ુપરે્ છે, 25 માચડ, 2020 થી પ્ભાવી. ત ેતમામ 

પ્વાસીઓને 14 નદવસ માટે સ્વ-સાંસગડનનર્ેધ કરવાની જરૂર પારે્ છે, સાંપૂણડપણ ેરસીકૃત પ્વાસીઓ માટે કેટલાક અપવાદો 

સાથે. પ્વાસીઓ માટે કેનેર્ા સરકારની માનહતી જુઓ.   

 

કેટલાક નકસ્સાઓમાાં, જ ેલોકોએ ફેર્રલ ઓર્ડર હેઠળ સાંસગડનનર્ેધ થવુાં જોઈએ, તેઓ ક્લાસ ઓર્ડરન ેપણ આધીન હોઇ શકે છે 

(ઉદાહરણ તરીકે, જ ેકોનવર્-19 નુાં નનદાન થર્યેલ લોકો અને તાજતેરમાાં પ્વાસ પરથી પરત પણ ફર્યાડ હોર્ય તે). 

વધ  માવહતી 

આરોગ્ર્ય આકારણી માટે, 1-866-797-0000 પર ર્ૉક્ટરની ઓનફસમાાં અથવા ટેનલહેલ્થ ઑન્ટેનરર્યોને કૉલ કરો. ક્લાસ ઓર્ડર 

નવશ ેવધુ માનહતી માટે, ટોરોન્ટો પનલલક હેલ્થને 416-338-7600 પર કૉલ કરો. 

http://www.hsarb.on.ca/scripts/english/contact.asp
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation

