
1. آیا تاسو په الندې کې کومه نوې یا بدترېدونکې عالمه یا نښه لرئ؟

د ذایقې یا بوی د حس تبه یا لړزه
کمېدل یا له منځه تلل

 زړه بدوالی،
 استفراق، یا اسهال
)یوازې د >18 کلنو لپاره(

که چیرې یوه داسې موجوده روغتیایي ستونزه لرئ چې دغه عالمې پکې پیدا کیږي نو د “نه” ځواب غوره کړئ، مګر دا چې عالمه نوې وي، 
مختلفه وي یا بدتره کېږي.

*د کوویډ-19 واکسین له تطبیق څخه 48 ساعته وروسته د خفیفې ستومانۍ، د عضالتو یا مفاصلو درد په صورت کې، د “نه” ځواب غوره کړئ او 
ټولو د عامې روغتیا ادارې د الرښوونو تعقیب ته دوام ورکړئ. که چیرې ستاسې عالیم له 48 ساعتونو ډیر وخت دوام وکړي او یا بدتره شي، نو د 

“هو” ځواب غوره کړئ.

 ډېره ستړیا،
 د عضالتو یا مفاصلو درد*
)یوازې د +18 کلنو لپاره(

تنفسي ستونزېټوخی
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2.   آیا تاسو ته کوم ډاکټر، د روغتیایي مراقبت چمتو کووني، د عامې روغتیا کومې څانګې، یا د کاناډا د سرحداتو ادارې ویلي دي چې 
باید اوس مهال ځان منزوي کړئ )په کور کې پاتې شئ(؟

•  دا کېدای شي د وبا خپریدا، د تماس د څارلو یا په تېرو 14 ورځو کې له کاناډا څخه د باندې د سفر کولو له امله وي.   

3.   آیا تاسو له داسې کوم چا سره ژوند کوئ چې ډاکټر، د روغتیایي مراقبت چمتو کوونکي، یا د عامې روغتیا کومې څانګې ورته ویلي 
چې باید خپل ځان منزوي کړي؟

�که تاسو په بشپړ ډول واکسین شوي یاست** یا مو په تېرو 90 ورځو کې د کووېډ19- د آزموینې مثبته پایله ترالسه کړې وي او له  �•   
ناروغۍ پاک شوی یئ، “نه” انتخاب کړئ.
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د هغو سپارښتو او الرښوونو مطابق ترتیب شوی چې د روغتیا د ارشد طبي چارواکي د دفتر له خوا نشر شوې دي.

هو

نه

هو

نه

د کووېډ-19 د مراجعه کونکي د سکریننګ یا معاینې پوسټر
ټول مراجعه کوونکي باید دغه محل ته له داخلېدو مخکې خپل ځانونه سکرین یا معاینه کړي.

که پاسنیو کومې 
پوښتنې ته ځواب 

“هو” وي:
دغه محل ته مه 

ننوځئ
د ټورنټو د عامې روغتیا ادارې 

الرښوونې تعقیب کړئ

**په بشپړ ډول واکسین شوی یعنې د کووېډ-19 واکسین د دویم ډوز یې 14 یا زیاتې ورځې وتلې دي، یا لکه څنګه چې د اونټاریو د عامې روغتیا وزارت تعریف کړی وي.  
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