
ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਰੈਸਵਿਰੇਟਰੀ ਿਾਇਰਸ
ਬੱਚਿਆਂ/ਚਿਚਿਆਰਥੀਆਂ/ਬਾਲਗਾਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕ੍੍ਰੀਚਨੰਗਾ। ਮਾਤਾ-ਚਿਤਾ/ਸਰਿ੍ਰਸਤ ਆਿਣੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਿੂਰਾ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਿੇ ਹਨ।

6 ਸਤੰਬਰ, 2022

1. ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋੋਂ ਕੋਈ ਨਿੇਂ ਜਾਾਂ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ*?

A) ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਿੱਧ:

ਬੁਖਾਰ > 37.8°ਸੇਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ ਖਾਂਸੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚੋ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਿਾਦ/ਗੰਧ ਦਾ ਘਟਣਾ ਜਾਾਂ ਨੁਕਸਾਨ

B) ਦੋ ਜਾਾਂ ਿੱਧ: 

ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਵਸਰਦਰਦ ਬਹੁਤ ਥਕਾਿਟ  
ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

ਿਗਦਾ ਨੱਕ/ਬੰਦ ਨੱਕ ਮਾਸਿੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦ/ਜਾੋੜਾਂ  
ਵਿੱਚੋ ਦਰਦ

ਮਤਲੀ/ਉਲਟੀਆਂ/ਦਸਤ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛਲੇ 10 ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਿੌਵਿਵਟਿ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣ ਹਨ?

ਜਾੇਕਰ ਸਿਾਲ 1 ਜਾਾਂ 2 ਲਈ “ਹਾਂ” ਹੈ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ  
ਸਿੈ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ ਿਾਧੂ ਉਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰ*ੋ*

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

3.  ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 1(B) ਵਿੱਚੋੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਨਿੇਂ ਜਾਾਂ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੈ?*

• ਿੇਟ ਦਰਦ   • ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖ   • ਭੁੱ ਖ ਘੱਟ ਲਗਣਾ ਜਾਾਂ ਨਾ ਲਗਣਾ

  ਜਾੇ "ਹਾਂ" ਜਾਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋ 24 ਘੰਵਟਆਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ (ਮਤਲੀ/ਉਲਟੀ/ਦਸਤ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ) 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਨਿੇਂ ਲੱਛਣ ਵਿਕਵਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਰਹੋ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

4.  ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਚੋਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚੋਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਘਰ ਵਿੱਚੋ ਰਵਹਣਾ ਚੋਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਾਂ ਬੱਵਚੋਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚੋ ਨਹੀਂ ਜਾਾਣਾ ਚੋਾਹੀਦਾ? (ਵਜਾਿੇਂ ਵਕ ਡਾਕਟਰ, 
ਫ਼ੇਡਰਲ ਬੌਰਡਰ ਏਜੰਾਟ, ਿਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ)?

  ਜਾੇ "ਹਾਂ" ਘਰ ਰਹੋ + ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

5.  ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਦੀਕੀ ਸੰਿਰਕ ਹੋ ਵਜਾਨੰੂ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਾਂ ਕੋਈ 
ਅਵਜਾਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਿੌਵਿਵਟਿ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ?

  ਜਾੇ "ਹਾਂ" ਿਾਧੂ ਉਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ + ਜਾੇ ਲੱਛਣ * ਿੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

*ਜੇਕ੍ਰ ਲੱਛਣ ਚਕ੍ਸੇ ਜਾਣੀ-ਿਛਾਣੀ ਚਸਹਤ ਸਚਥਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਚਜਸ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਤਾਂ "ਨਹੀਂ" ਿੁਣੋ। ਜੇਕ੍ਰ ਲੱਛਣ ਨਿਾਂ, ਿੱਖਰਾ ਜਾਂ ਚਿਗਾੜ ਚਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ "ਹਾਂ" ਿੁਣੋ। ਜੇ ਕ੍ੋਚਿਡ-19 ਜਾਂ ਫਲੂ ਿੇ ਟੀਕ੍ੇ ਤੋਂ 
ਬਾਅਿ 48 ਘੰਚਟਆਂ ਿੇ ਅੰਿਰ-ਅੰਿਰ ਹਲਕ੍ੀ ਥਕ੍ਾਿਟ, ਮਾਸਿੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਚਿੱਿ ਿਰਿ ਹੈ, ਤਾਂ "ਨਹੀਂ" ਿੁਣੋ। 

** ਉਿਾਿਾਂ ਿੀ ਿਾਲਣਾ ਕ੍ਰਨ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ੍ ਸੈਚਟੰਗਾਾਂ ਚਿੱਿ ਇੱਕ੍ ਿੰਗਾੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਚਫੱਟ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਮਾਸਕ੍ ਿਾਉਣਾ, ਅਚਜਹੀਆਂ ਗਾਤੀਚਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਣਾ ਚਜਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣਾ ਮਾਸਕ੍ 
ਉਤਾਰਨ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਿਾਲੇ ਲੋਕ੍ਾਂ ਜਾਂ ਸੈਚਟੰਗਾਾਂ ਚਿੱਿ ਨਾ ਜਾਣਾ।
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