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ક્યારે તમયારયા બયાળકની સ્વયં-દેખરેખ કર્વી, સેલ્ફ-
આઇસોલેટ કર્વું કે શયાળયાઓ મોકલ્વું તે જાણ્વું

કોવ્વડ-19 વ્વશે અને તેઓનયા પરર્વયારો અને તેમનયા સમયાજનું રક્ષણ કર્વયા તેઓએ શું કર્વું જેાઈએ તે વ્વશે 
મયાતયાપપતયાને પ્રશ્ો હોય. મયાતયાપપતયાને મયાર્ગદશ્ગન આપ્વયા મયાટે મયાહહતી સયાથેની સંભવ્વત પરરસ્થિપતઓનયા કેટલયાક 
ઉદયાહરણો નીચે આપયયા છે.

જો આવુ ંથાય તો શુ.ં..
જુલિયાનો કોવવડ-19 ના િક્ષણો છો:
• જુલિયાએ ઘરો જ રહોવું જોઈએ, સોલ્ફ-આઇસોિોટ થવું જોઈએ અનો પરીક્ષણ કરવાની વ્યવસ્ા કરવી જોઈએ.

• જુલિયાના ભાઈ-બહોન અનો સ્કૂિો હાજરી આપતા પુખત વયના કુટંુબના સભયોએ જ્ા સુધી કોવવડ-19 ન જય તાં સુધી ઘરો રહોવું અનો 
સોલ્ફ-આઇસોિોટ રહોવું આવશયક છો.

• જો જુલિયાનો ટોસટ નોગોટટવ હોય અનો ઓછામાં ઓછા 24 કિાકથી તોના િક્ષણોમાં સુધારો જોવા મળી રહ્ો હોય તો શાળાએ પાછા આવી 
શકો છો.

• જુલિયાના ભાઈ-બહોન અનો સ્કૂિો હાજરી આપતા પુખત વયના કુટંુબના સભયો જો જુલિયાનો ટોસટ નોગોટટવ આવો તો શાળામાં પાછા આવી 
શકો છો.

એબીશોિાનો કોવવડ-19ના િક્ષણો છો અનો ટોસટ પોઝીટટવ છો:
• એબીશોિાએ તોના િક્ષણો શરૂ થયાના 10 દિવસ સુધી ઘરો જ રહોવું જોઈએ અનો સોલ્ફ-આઇસોિોટ થવું જોઈએ.

• એબબશોિાના ઘરના િરોક વ્યક્તિએ ઓછામાં ઓછંુ 14 દિવસ ઘરો રહોવું જોઈએ અનો સોલ્ફ-આઇસોિોટ થવું જોઈએ.

• માતાવપતાએ પોઝીટટવ ટોસટના પરરણામની શાળાનો જણ કરવી જોઈએ. આચાય્ય એબીશોિાનો વગ્ય બરતર્ફ કરશો. પબ્િક હોલથ વધુ 
સકૂચનાઓ સાથો પરરવારનો સંપક્ય  કરશો.

બાઓ-િીનો કોવવડ-19ના િક્ષણો છો, પરંત ુપરીક્ષણ માટો ગયા નથી:
• બાઓ-િીનો તોના િક્ષણો શરૂ થયાના 10 દિવસ સુધી ઘરો રહોવું જોઈએ અનો સોલ્ફ-આઇસોિોટ થવંુ જોઈએ.

• ઘરના તોમના ભાઈ-બહોન અનો શાળાએ જતા પુખત વયના કુટંુબના સભયોએ 14 દિવસ સુધી ઘરો રહોવું જોઈએ અનો સોલ્ફ-આઇસોિોટ થવંુ 
જોઈએ.

• 10 દિવસ પછી, જો તોના િક્ષણોમાં સુધારો થયો હોય તો બાઓ-િી ્ફરીથી શાળાએ જઇ શકો છો.

• તોના પરરવારના પુખત વયના િોકો અનો શાળાએ જતા બાળકોમાં િક્ષણો ન હોય તો, 14 દિવસ પછી તોઓ પાછા શાળામાં આવી શકો છો. 

અ િુ્િ એવા કોઈની સાથો નજીકના સપંક્યમા ંહતો કો જોનો કોવવડ-19 છો:
• અ િુ્િનો ઘરો જ રહોવું જોઈએ, સોલ્ફ-આઇસોિોટ થવું જોઈએ અનો પબ્િક હોલથની સિાહનો અનુસરવી જોઈએ.

• અ િુ્િના ભાઈ-બહોનોએ 14 દિવસના સોલ્ફ-આઇસોિોટના સમયગાળા માટો  અ િુ્િના ઘરો રહોવું આવશયક છો.

• પુખત વયના િોકો જો તોમનો િક્ષણો ન હોય તો શાળામાં અથવા નોકરી પર જઈ શકો છો.

• જો અ િુ્િનો િક્ષણો વવકસસત થાય તો તોના ઘરના િરોક વ્યક્તિએ ઘરો રહોવું જોઈએ અનો સોલ્ફ-આઇસોિોટ થવું જોઈએ. અ િુ્િો પરીક્ષણ માટો 

?

PH2102SS033

્ફોબ્આુરી 24, 2021

ljunkin
Typewritten Text
Gujarati



TORONTO.CA/COVID19

જવું જોઈએ.

• જો અ િુ્િનો ટોસટ નોગોટટવ આવો તો પણ તોના ભાઈ-બહોનોનો અ િુ્િના આઇસોિોશન સમયગાળા માટો  હજી ઘરો જ રહોવું જરૂરી 
છો. જો ઘરનાં બધાં પુખત વયના િોકો પૈકી જોમનો િક્ષણો ન હોય તોઓ શાળા/કાય્ય પર પાછા ્ફરી શકો છો. જો અ િુ્િનો ટોસટ 
નોગોટટવ આવો તો તોણો સ્કૂિ પરત ્ફરતા પહોિા પોતાનો 14 દિવસનો સોલ્ફ-આઇસોિોટ સમયગાળો પકૂણ્ય કરવો જ જોઇએ 
કારણ કો િક્ષણો િોખાવા માટો  તો એટિો સમય િોશો..

બોટા્યની મમમી એવા કોઈની સાથો નજીકના સપંક્યમા ંહતી કો જોનો કોવવડ-19 માટો પોઝીટીવ ટોસટ આવ્યો 
હતો:
• બોટા્યની મમમીએ 14 દિવસ સુધી ઘરો રહોવું જોઈએ, સોલ્ફ-આઇસોિોટ થવું જોઈએ અનો ટોસટની વ્યવસ્ા કરવી જોઈએ.

• બોટા્ય અનો તોના ભાઈ-બહોનોએ તોની માતાના 14 દિવસના આઇસોિોશનના સમયગાળાના સંપકૂણ્ય સમય માટો  ઘરો જ રહોવું 
જોઈએ.

• જો બોટા્યની મમમીમાં સોલ્ફ-આઇસોિોટ િરલમયાન કોવવડ-19 ના િક્ષણો વવકસસત થાય તો માતાનો કોવવડ-19  ટોસટ 
નોગોટટવ આવો તાં સુધી તોના ઘરના િરોકનો સોલ્ફ-આઇસોિોટ થવું પડશો.

છોલિા 14 દિવસમા ંજોકસનના પપપાએ કોનોડાની બહાર પ્રવાસ કયયો છો.
• જોકસનના પપપાએ 14 દિવસ સુધી ઘરો રહોવું અનો સોલ્ફ-આઇસોિોટ થવું આવશયક છો , પ્રધાનપણો તો ઘરના અનય સભયોથી 

અિગ રૂમમાં. 

• જોકસન, તોના ભાઈ-બહોન અનો શાળાએ જતા કોઈપણ પુખત વયના સભયોએ પણ સંપકૂણ્ય 14 દિવસની મુસા્ફરીની કવોરોનટાઇન 
અવવધ માટો  ઘરો રહોવું જ જોઇએ.

• જો જોકસનના વપતામાં િક્ષણો વવકસસત થાય તો તોમનું પરીક્ષણ થવું જોઈએ.

• જો જોકસનના પપપાનો પોઝીટટવ ટોસટ આવો તો જોકસન અનો તોના ઘરના બીજ બધાએ કોવવડ-19 માટો  14 દિવસ સુધી ઘરો જવું 
પડશો અનો સોલ્ફ-આઇસોિોટ થવું પડશો.
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