
COVID-19 અને શ્વાસોચ્છ્વાસને લગતવા વવાયરસ
બાળકો/વિદ્ાર્થીઓ/િયસ્કો માટ ેરોજબરોજ ર્તું સ્ક્રીનિંગ. માતાપિતા/િાલી તેમિા બાળકિે બદલે ભરરી શકે છે.

6 સપ્ટમે્બર, 2022

1.   આમવાંનવા કોઈ લક્ષણો* તમને નવવા દેખવાવવાનવા શરૂ થયવા હોય અથવવા પહેલેથી હોય અને હવે બગડી રહ્વા હોય તેવું છે?

A)  એક કે વધવારે:

તવાવ > 37.8°C અને/અથવવા ટવાઢ

હવા

નવા

ઉધરસ

હવા

નવા

શ્વાસ લેવવામવાં તકલીફ

હવા

નવા

સ્વવાદ/સુગંધનો ઓછો અથવવા બબલકુલ 
અનુભવ ન થવો

હવા

નવા

B)  બે કે વધવારે: 

ગળું  પકડવાઈ જવું

હવા

નવા

મવાથવાનો દખુવાવો

હવા

નવા

ખૂબ થવાકનો અનુભવ થવો

હવા

નવા

વહેતું નવાક/નવાક  
ભરવાઈ જવું

હવા

નવા

સ્નવાયુનવા દખુવાવવા/ 
સવાંધવાનો દખુવાવો

હવા

નવા

ઉબકવા/ઉલટી/ ઝવાડવા

હવા

નવા

2.   છેલ્લવા 10 દદવસ દરમમયવાન COVID-19 નુ ંતમવારુું  પરીક્ષણ પોમઝદટવ આવ્યું છે અન ેતેનવા લક્ષણ(ણો) છે?

જો પ્ર. 1 અથવવા 2 નો જવવાબ ”હવા” હોય તો ઘરે એકવાુંતમવાં રહો તકેદવારીનવા પગલવાં લો

હવા

નવા

3.   તમને 1(B) મવાંથી કોઈ એક જ લક્ષણ છે કે પછી નીચેનવામવાંથી કોઈ લક્ષણ* નવવા દેખવાય છે અથવવા પહેલેથી હોય અન ે
હવ ેબગડી રહ્વા છે?

•  પેટનો દુખવાવો
•  આંખમવાં રતવાશ 
•  ભૂખ ઓછી લવાગવી અથવવા બબલકુલ ન લવાગવી

  જો ”હવા” હોય તો 24 કલવાક મવાટે લક્ષણમવાં સુધવારો થતો દેખવાય (ઉબકવા/ઉલ્ટી/ઝવાડવા મવાટે 48 કલવાક) 
અન ેતમને કોઈ નવવા લક્ષણો ન ઉદ્દભવે તો જ ઘરની બહવાર નીકળો

હવા

નવા

4.   તમને ક્વોરેન્ટવાઇન થવવાનું, એકવાુંતમવાં રહેવવાનું, ઘરે રહેવવાનું અથવવા તો હવાલ શવાળવા કે બવાળ સંભવાળ કેન્દ્રમવાં ન જવવાનું 
કહેવવાયું છે? (દવા.ત. ડોકટરે, ફેડરલ બોડ્ડર એજન્ટ, જાહેર આરોગ્ય સ્ટવાફે કહ્ુ ંહોય)?

  જો ”હવા” હોય તો ઘરે રહો + તમને અપવાયેલી સૂચનવાઓ અનુસરો

હવા

નવા

5.   COVID-19નવા લક્ષણો ધરવાવતી કોઈ વ્યક્ક્ત અથવવા COVID-19 પોમઝદટવ હોય તેવી કોઈ વ્યક્ક્તનવા તમે નજીકનવા 
સંપક્ડ મવાં હોવવાનું તમને કહેવવાયું છે?

  જો ”હવા” હોય તો તકેદવારીનવા પગલવા ંલો + જો લક્ષણો* દેખવાવવા લવાગે તો તરત જ એકવાુંતમવા ંરહેવવા લવાગો

હવા

નવા

*લક્ષણ કોઈ જાણીતી આરોગ્યલક્ષી સમસ્યાિ ેલીધે હોય જેમા ંતમિ ેઆિા લક્ષણ દેખાતા હોય, તો ”િા” િસદં કરો. લક્ષણ િિા હોય, અલગ હોય અર્િા િધ ુબગડી રહ્ા ંહોય, તો ”હા” િસદં કરો. 
COVID-19 અર્િા ફ્્લ્યિુી રસી િછરીિા 48 કલાક દરવમયાિ ર્ોડી ર્કાિટ, સ્િા્ય ુઅર્િા સાધંામા ંદખુાિો અનભુિાતો હોય તો ”િા” િસદં કરો. 
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COVID-19 અન ેશ્વાસોચ્છ્વાસને લગતવા વવાયરસનવા સ્ક્ીનનંગ  
ટૂલમવાં આગલવા પગલવાંઓ

પેજ 1 પરનવા કોઈ પણ પ્રશ્ો મવાટે જો તમવારો જવવાબ ”હવા” હોય તો નીચેની સૂચનવાઓ અનુસરો:

તમે બીમવાર હો તો ઘરે એકવાુંતમવાં રહો:
તમને તવાવ ન આવે અન ેઓછવામવાં ઓછવા 24 કલવાકથી (અથવવા ઉબકવા/ઉલ્ટી/ઝવાડવા મવાટે 48 કલવાકથી) તમવારવા લક્ષણોમવાં સુધવારો દેખવાઈ રહ્ો 
હોય તો જ ઘરની બહવાર નીકળો. 

જેમને પણ તબબયત ઠીક ન લવાગતી હોય અથવવા આ સ્ક્ીનનંગ ટૂલમવાં ન આપેલવા સમહતનવા, બીમવારીનવા કોઈ નવવા લક્ષણો ઉદ્દભવે અથવવા 
પહેલેથી હોય તે લક્ષણો વધુ બગડી રહ્વા હોવવાનું અનુભવવાતું હોય તેમણે લક્ષણોમવાં સુધવારો ન થવાય ત્યવાં સુધી ઘરે રહેવું અન ેજરૂર જણવાય 
તો તેમનવા આરોગ્ય સંભવાળ પ્રદવાતવા પવાસે તપવાસ કરવાવી લેવી.

તકેદવારીનવા પગલવાં લો:
લક્ષણો શરૂ થયવા પછીનવા અથવવા COVID-19 નવા પરીક્ષણનું પદરણવામ પોમઝદટવ આવ્યવા પછીનવા (જે પહેલું હોય તેનવા) 10 દદવસ સુધી 
અથવવા COVID-19 નવા લક્ષણો અથવવા પોમઝદટવ પદરણવામ ધરવાવતી વ્યક્ક્ત સવાથે તમે નજીકનો સંપક્ડ  કયવાયા પછીનવા 10 દદવસ સુધી: 

•   બધવા જ જાહેર સ્થળોએ (શવાળવા/બવાળ સંભવાળ કેન્દ્ર સમહત, 2 વર્યાથી નવાની વયનવા બવાળકો સસવવાય) યોગ્ય રીતે દફટ 
થતો મવાસ્ક પહેરો; 

•   તમવારે મવાસ્ક કવાઢવો પડે તેવી બબનજરૂરી પ્રવૃસતિઓ અવગણો (દવા.ત., બહવાર જમવવા જવુ,ં સુમર્ર વવાદ્ય વગવાડવું, 
પરસ્પર વધુ સંપક્ડ  થવાય તેવી રમતગમત, જ્યવાં મવાસ્કન ેસલવામત રીતે પહેરવો શક્ય ન બને), અહીં વવાજબી અપવવાદોને 
બવાદ કરી શકવાય, જેમ કે શક્ય તેટલું અંતર જાળવી રવાખીને શવાળવામવાં સમહયવારી જગ્યવાએ જમવું;

•   વધુ જોખમ ધરવાવતવા લોકો અથવવા સ્થળો (દવા.ત., હોક્સ્પટલ, લવાંબવા ગવાળવાની સંભવાળ આપતવા કેન્દ્રો)ની મુલવાકવાત 
લેવવાનું ટવાળો, વૃદ્ો અથવવા ઓછી રોગપ્રમતકવારક શક્ક્ત ધરવાવતવા લોકોનો પણ તેમવાં સમવાવેશ થવાય. 

COVID-19 નવા તમવારવા પરીક્ષણનું પદરણવામ નેગેદટવ આવ્યું હોય અથવવા તમે પરીક્ષણ ન કરવાવ્યું હોય તો પણ આ સલવાહ અનુસરો.
COVID-19 અન ેશ્વાસોચ્છ્વાસને લગતવા વવાયરસનો ફેલવાવો અટકવાવવવાની દદશવામવાં આ પગલવાં વધવારવાનું સ્તર પ્રદવાન કરે છે.

રોગપ્રમતકવારક શક્ક્ત ઓછી હોય અથવવા અમતશય જોખમ ધરવાવતવા સવામુદવામયક સંભવાળ સ્થળની આસપવાસ 
રહેતવા હો, તો વધવારવાનવા દદશવામનદદેશો અનુસરો:
અમતશય જોખમ ધરવાવતવા સ્થળે રહેતવા હો અથવવા રોગપ્રમતકવારક શક્ક્ત ઓછી હોય અથવવા COVID-19 સંબંમધત બીમવારીને કવારણે 
હોક્સ્પટલમવાં દવાખલ થયવા હો, તો તમવારી એકવાુંતને લગતી જરૂદરયવાતો અલગ હોય તેમ બની શકે. વધવારવાનવા દદશવામનદદેશો મવાટે પ્રોમવક્ન્શયલ 
સ્ક્ીનનંગ ટૂલ જુઓ.

સૂચનવા અનુસવાર વધવારવાનવા દદશવામનદદેશો અનુસરો:
તમને ક્વોરેન્ટવાઇન થવવાનું, એકવાુંતમવાં રહેવવાનું, ઘરે રહેવવાનું અથવવા તો હવાલ શવાળવા કે બવાળ સંભવાળ કેન્દ્રમવાં ન જવવાનું કહેવવાયું હોય (દવા.ત. ડોકટરે, 
ફેડરલ બોડ્ડર એજન્ટ, જાહેર આરોગ્ય સ્ટવાફે કહ્ુ ંહોય) તો:

•   તમને અપવાયેલું મવાગયાદશયાન અથવવા દદશવામનદદેશો અનુસરો. 

•   છેલ્લવા 14 દદવસમવાં તમે કેનેડવાની બહવાર મુસવાફરી કરી હોય, તો આંતરરવાષ્ટીય પ્રવવાસમવાંથી પરત ફયવાયા બવાદ, ફેડરલ આવશ્યકતવાઓ 
અનુસવારની ક્વોરેન્ટવાઇન અન ેપરીક્ષણ કરવાવવવાની જરૂદરયવાતો પૂરી કરો. 

તમને લવાગુ પડે તેમ હોય તો પરીક્ષણ અન ેઉપચવાર કરવાવો:
•   અમુક જૂથો મવાટે COVID-19 પરીક્ષણ અન ેઉપચવાર ઉપલબ્ધ છે. વધુ મવામહતી મવાટે અહીં જુઓ.

આ ટૂલ પ્ોવિન્્શશયલ દદશાપિદદેશો સાર્ે સુસંગત છે: COVID-19 શાળા અિે બાળસંભાળ સ્ક્રીનિંગ  
તર્ા ઓ્શટાદરયોમાં COVID-19 િા કેસ અિે સંિકકોનું સંચાલિ (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://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2022-08/COVID-screening-immunocompromised_en-V5-2022-08-31.pdf
https://travel.gc.ca/travel-covid
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

