
COVID-19 र श्वासप्रश्वासकवा भवाइरसहरू
बालबाललका/लिद्ार्थी/ियस्कहरूको दलैिक लस्रिलिङ । आफ्िो बच््चाको तर््फ बाट आमाबिुा/अलििािकले िि्फ सक्िहुुन््छ ।

सेप्टेम्बर 6, 2022

1. के तपवाईमंवा यीमध्ये कुनै पनन नयवँा ववा खरवाब हुदैँ गइरहेकवा लक्षणहरू* देनखएकवा छन ्?

A) एउटवा ववा धेरै:

 37.8°C भन्दवा मवानिको ज्वरो  
आउने र/ववा जवाडो हुने

छ

छैन

खोकी लवाग्ने

छ

छैन

सवास फेन्न गवाह्ो हुने

छ

छैन

स्ववाद/गन्ध कम हुने ववा हरवाउने

छ

छैन

B) दुई ववा धेरै: 

घवँाटी दुख्ने

छन्

छैनन्

टवाउको दुख्ने

छन्

छैनन्

अत्यन्तै िवाकेको  
महससु हुने

छन्

छैनन्

नवाकबवाट पवानी  
बग्ने/ नवाक बन्द हुने

छन्

छैनन्

मवंासपेशी  
दुख्ने/ जोननी दुख्ने

छन्

छैनन्

बवान्तवा हुने/ववाकववाकी लवाग्ने/  
पखवालवा लवाग्ने

छन्

छैनन्

2. के गएको 10 नदनमवा तपवाईकंो COVID-19 को परीक्षणको ननतजवा पोनजनटभ आएको छ र लक्षण(हरू) देनखएको छ ?

यनद प्रश्न 1 ववा 2 को जववाफ “छ/छन”् भएमवा घरमै र अरूबवाट 
अलग्गै आइसोलेसनमवा बस्नुहोस्

अनतररक्त उपवायहरू अपनवाउनुहोस्

छ

छैन

3.  के तपवाईलंवाई 1(B) मवा भएकवामध्ये एउटवा मवात्र लक्षण देनखएको छ ववा ननम्नमध्ये कुनै पनन नयवँा ववा खरवाब हुदैँ गइरहेको लक्षण 
देनखएको छ ?*

• पेट दुख्ने
• आखँवाको रङ गुलवाबी हुने 
• भोक कम हुने ववा भोकै नलवाग्ने

  यनद “छ” भने तपवाईकंो लक्षण 24 घण्टवा (ववाकववाकी लवाग्ने/बवान्तवा हुने/पखवालवा लवाग्ने भएमवा 48 घण्टवा) 
सम्म सधुवार नभएसम्म र तपवाईलंवाई कुनै पनन नयवँा लक्षण नदेनखएसम्म घरमै बस्नुहोस्

छ

छैन

4.  के तपवाईलंवाई अनहले नै क्ववारेन्टवाइन, आइसोलेसन ववा घरमवा बस्न ववा स्कुल ववा बवाल स्यवाहवारमवा उपनस्ित नहुन भननएको छ? 
(उदवाहरणकवा लवानग, निनकत्सक, सघंीय बोड्नर एजेन्ट, जनस्ववास््थ्यद्वारवा) ?

  यनद “छ” भने घरमै बस्नुहोस ्सवािै तपवाईलंवाई नदइएकवा ननददेशनहरूको पवालनवा गनु्नहोस्

छ

छैन

5.  के तपवाईलंवाई तपवाई ंCOVID-19 को परीक्षणको ननतजवा पोनजनटभ आएको ववा लक्षणहरू देनखएको व्यनक्तको ननकट सम्पक्न  
हुनुहुन्छ भनेर भननएको छ ?

  यनद “छ” भने अनतररक्त उपवायहरू अपनवाउनुहोस ्+ लक्षणहरू* देनखएमवा तुरुन्तै आइसोलेसनमवा बस्नुहोस्

छ

छैन

*यलद लक्षण ज्ात स्िास््थ्य समस्याले गदा्फ िएको हो ििे “्ैछि” ्चयि गिु्फहोस ्। यलद लक्षण ियाँ, लिन्ि िा खराब हुदँ ैगइरहकेो िएमा “्छ” ्चयि गिु्फहोस ्। यलद COVID-19 िा फ्ललू लिरुद्धको खोप लगाएको 48 घण्टालित्र हल्का र्काि 
महससु हुिे, मांसपेशी िा जोिथीहरू दखु्िे िएमा “्ैछि” ्चयि गिु्फहोस ्। 
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COVID-19 र श्वासप्रश्वासकवा भवाइरसहरूको नस्रिननङ टुलकवा आगवामी िरणहरू

यनद तपवाईलें पषृ्ठ 1 कवा कुनै पनन प्रश्नहरूको जववाफ “छ/छन”् भनेर नदनुभएको नियो भने तलकवा ननददेशनहरूको पवालनवा गनु्नहोस:्

यनद तपवाई ंनबरवामी भएमवा घरमै र अरूबवाट अलग्गै आइसोलेसनमवा बस्नुहोस:्
कम्तीमवा पनन 24 घण्टवाकवा लवानग ज्वरो नआएको भएसम्म र तपवाईकंवा लक्षणहरू सधुवार नभएसम्म (ववा बवान्तवा हुने/ववाकववाकी लवाग्ने/ पखवालवा लवागेको  
भएमवा 48 घण्टवा नहुदँवासम्म) घरमै बस्नुहोस ्। 
यस नस्रिननङ टुलमवा सिूीबद्ध नगररएकवा लगवायत नबरवामी महससु गरवाउने ववा नबमवारीकवा कुनै पनन नयवँा ववा खरवाब हुदैँ गइरहेकवा लक्षणहरू देखवा परेकवा  
कुनै पनन व्यनक्त आफ्नवा लक्षणहरू सधुवार नभएसम्म घरमै बस्नुपछ्न र आवश्यक परेमवा आफ्नो स्ववास््थ्य सेववा प्रदवायकबवाट मूल्यवाङ्कन गरवाउनुपछ्न ।

अनतररक्त उपवायहरू अपनवाउनुहोस:्
लक्षणहरू देनखन सरुु भएपनछ ववा COVID-19 को परीक्षणको ननतजवा पोनजनटभ देनखएपनछ (जुन पनहले हुन्छ सोही नमनतपनछ) 10 नदनसम्म  
ववा लक्षणहरू ववा COVID-19 को परीक्षणको ननतजवा पोनजनटभ देनखएको व्यनक्तसगँ अनन्तम पटक ननकट सम्पक्न मवा आएपनछ 10 नदनसम्म: 

•  सबै सवाव्नजननक पररसरहरूमवा जवँादवा (स्कुलहरू/बवाल स्यवाहवारसनहत, <2 वर््न उमेरको बच्िवाले पददैन) रवाम्ोसगँ नफट हुने मवास्क 
लगवाउनुहोस;् 

•  तपवाईलें मवास्क ननकवाल्न आवश्यक पनदे अत्यवावश्यक नभएकवा नरियवाकलवापहरूमवा सवामेल नहुनुहोस ्(उदवाहरणकवा लवानग, सरुनक्षत 
रूपमवा मवास्क लगवाउन नसनकने स्िवानमवा खवानवा खवान जवाने, सवास प्रयोग गरेर बजवाइने बवाजवाहरू बजवाउने, शरीरको अत्यनधक 
सम्पक्न मवा हुने खेलहरू) र यसको उनित अपववादहरू भनेको स्कुलको सवाझवा स्िवानमवा खवानवा खवाने पद्नछ र त्यसो गदवा्न सम्भव 
भएसम्म दूरी कवायम रवाख्नुपछ्न;

•  वदृ्ध उमेरकवा ववा कमजोर रोग प्रनतरोधवात्मक क्षमतवा भएकवा मवाननसहरूसनहत उच्ि जोनखममवा रहेकवा मवाननसहरूसगँ भेटघवाट 
नगनु्नहोस ्ववा पररसरहरू (उदवाहरणकवा लवानग, अस्पतवाल, दीघ्नकवालीन स्यवाहवार गृहहरू) मवा नजवानुहोस ्। 

यनद तपवाईकंो COVID-19 को परीक्षणको ननतजवा नेगेनटभ देनखएको ववा तपवाईलें परीक्षण नगरवाएको भए तवापनन यो सझुवावको पवालनवा गनु्नहोस ्।

यी उपवायहरू COVID-19 र श्वासप्रश्वासकवा भवाइरसहरू फैलन ननदनकवा लवानग िनपएको तह हुन ्।

यनद तपवाईकंो कमजोर रोग प्रनतरोधवात्मक क्षमतवा छ ववा तपवाई ंउच्ि जोनखम भएको सवामूनहक स्यवाहवार पररसरमवा बसोबवास 
गनु्नहुन्छ भने िप मवाग्नदश्ननको पवालनवा गनु्नहोस:्
यनद तपवाई ंअत्यवानधक जोनखम भएको पररसरमवा बसोबवास गनु्नहुन्छ ववा तपवाईकंो कमजोर रोग प्रनतरोधवात्मक क्षमतवा छ ववा COVID-19 सम्बन्धी 
नबमवारीकवा कवारणले अस्पतवालमवा भनवा्न हुनुभएको छ भने तपवाईकंो आइसोलेसनकवा आवश्यकतवाहरू नभन्न हुन सक्छन ्। िप मवाग्नदश्ननकवा लवानग  
प्रवान्तीय नस्रिननङ टुल हेनु्नहोस ्।

ननददेनशत गररएअनुसवार िप मवाग्नदश्ननको पवालनवा गनु्नहोस:्
यनद तपवाईलंवाई (उदवाहरणकवा लवानग, निनकत्सक, सघंीय बोड्नर एजेन्ट, जनस्ववास््थ्यद्वारवा) अनहले नै क्ववारेन्टवाइन, आइसोलेसन ववा घरमवा बस्न ववा स्कुल  
ववा बवाल स्यवाहवारमवा उपनस्ित नहुन भननएको छ भने:

•  तपवाईलंवाई उपलब्ध गरवाइएकवा मवाग्नदश्नन ववा ननददेशनहरूको पवालनवा गनु्नहोस ्। 
•  यनद तपवाईलें गएको 14 नदनमवा क्यवानडवाभन्दवा बवानहर यवात्रवा गनु्नभएको नियो भने अन्तरवा्ननट्रिय यवात्रवाबवाट फनक्न एपनछ क्ववारेन्टवाइन र परीक्षणकवा लवानग 

सघंीय आवश्यकतवाहरू को पवालनवा गनु्नहोस ्। 

यनद योग्य भएमवा परीक्षण र उपिवार गरवाउनुहोस:्
•  COVID-19 कवा परीक्षण र उपिवारहरू नननचित समूहहरूकवा लवानग उपलब्ध छन ्। िप जवानकवारीकवा लवानग यहवँा हेनु्नहोस ्।

यो टुल प्ान्तीय माग्फदश्फि अिरुूप ्छ: ओन्टाररयोमा COVID-19 स्कुल र बाल स्याहार लस्रिलिङ र  
COVID-19 का केस र सम्पक्फ हरूको व्यिस्र्ापि (gov.on.ca)
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https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2022-08/COVID-screening-immunocompromised_en-V5-2022-08-31.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf

