
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

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਖਾਂਸੀ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚੋ ਤਕਲੀਫ਼

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਸਿਾਦ/ਗੰਧ ਦਾ ਘਟਣਾ ਜਾਾਂ ਨੁਕਸਾਨ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

B) ਦੋ ਜਾਾਂ ਿੱਧ: 

ਗਲਾ ਖਰਾਬ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਵਸਰਦਰਦ 

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਬਹੁਤ ਥਕਾਿਟ  
ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਿਗਦਾ ਨੱਕ/ਬੰਦ ਨੱਕ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਮਾਸਿੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦ/ਜਾੋੜਾਂ  
ਵਿੱਚੋ ਦਰਦ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

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 ਕਰੋ

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। 

TORONTO.CA/COVID19



ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਰੈਸਵਿਰੇਟਰੀ ਿਾਇਰਸ ਸਕ੍ਰੀਵਨੰਗ ਟੂਲ ਅਗਲੇ ਿੜਾਅ

ਜਾੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿੰਨਾ 1 'ਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਾਿਾਬ "ਹਾਂ" ਵਿੱਚੋ ਵਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ, ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ:
ਜਾਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਵਟਆਂ (ਜਾਾਂ ਮਤਲੀ/ਉਲਟੀ/ਦਸਤ ਹੋਣ 'ਤ ੇ48 ਘੰਟੇ) ਤੱਕ ਠਾੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਾਣ, 
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਰਹੋ। 

ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾੋ ਵਬਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿੇਂ ਜਾਾਂ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਾੋ ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਵਨੰਗ ਟੂਲ ਵਿੱਚੋ 
ਸੂਚੋੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸਨੰੂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚੋਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਿੈਣ 'ਤੇ ਆਿਣੇ 
ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚੋਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਾਧੂ ਉਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ:
ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 10 ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਲਈ ਜਾਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਿੌਵਿਵਟਿ ਟੈਸਟ (ਜਾੋ ਿੀ ਿਵਹਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ) ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਨਿਦੀਕੀ ਸੰਿਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਵਜਾਸਨੰੂ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਿੌਵਿਵਟਿ ਟੈਸਟ: 

•  ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਤਕ ਸੈਵਟੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਚੰੋਗੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਵਫੱਟ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਮਾਸਕ ਿਵਹਨੋ (ਸਕੂਲ/ਬੱਵਚੋਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ, 
ਜਾਦੋਂ ਤੱਕ <2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾ ਹੋਿੇ); 

•  ਗੈਰ-ਿਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋੋ ਵਜੱਾਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ, 
ਹਿਾ ਦਾ ਯੰਤਰ ਿਜਾਾਉਣਾ, ਉੱਚੋ ਸੰਿਰਕ ਿਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਜੱਾਥੇ ਮਾਸਕ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਵਹਨੇ ਜਾਾ ਸਕਦੇ), 
ਿਾਜਾਬ ਅਿਿਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਿੇਂ ਵਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋ ਸਾਂਝੀ ਜਾਗ੍ਹਾਾ ਵਿੱਚੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਿੇਲੇ ਵਜੰਾਨਾ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ;

•  ਉੱਚੋ ਖਤਰੇ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਾਂ ਸੈਵਟੰਗਾਂ (ਵਜਾਿੇਂ ਵਕ ਹਸਿਤਾਲ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਲੇ ਘਰਾਂ) ਵਿੱਚੋ ਨਾ ਜਾਾਓ, ਵਜਾਸ ਵਿੱਚੋ 
ਉਹ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਜੱਾਥੇ ਬਿਰੁਗ ਜਾਾਂ ਇਵਮਊਨੋਕੰਿ੍ਰੋਮਾਈਿਡ ਲੋਕ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਨੈਗੇਵਟਿ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਉਿਾਅ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਰੈਸਵਿਰੇਟਰੀ ਿਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿਰੁੱ ਧ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਿਾਧੂ ਿਰਤ ਹਨ।

ਜਾੇ ਇਵਮਊਨੋਕਮਿ੍ਰੋਮਾਈਿਡ ਹੋ ਜਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜਾੋਖਮ ਿਾਲੇ ਸਮੂਵਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਵਟੰਗ ਵਿੱਚੋ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਾਧੂ 
ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ:
ਜਾੇ ਵਕਸੇ ਉੱਚੋ-ਜਾੋਖਮ ਿਾਲੀ ਸੈਵਟੰਗ ਵਿੱਚੋ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਇਵਮਊਨੋਕੰਿਰੋਮਾਈਿਡ ਹੋ ਜਾਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਬਮਾਰੀ ਲਈ ਹਸਿਤਾਲ 
ਵਿੱਚੋ ਭਰਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਿੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਾਧੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਕ੍ਰੀਵਨੰਗ ਟੂਲ ਦੇਖੋ।

ਵਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਿਧੀਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ:
ਜਾੇ 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):

•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਾਂ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

•  ਜਾੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛਲੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਿਾਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਟੈਸਵਟੰਗ ਲਈ ਸੰਘੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 ਜਾੇਕਰ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਾਂਚੋ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾ ਕਰਿਾਓ:
•  ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਵਟੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹਨ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥ ੇਦੇਖੋ।

ਇਹ ਟੂਲ ਸੂਬਾਈ ਮਾਰਗਾਿਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕ੍ਸਾਰ ਹੈ। ਕ੍ੋਚਿਡ-19 ਸਕ੍ੂਲ ਅਤੇ ਿਾਈਲਡ ਕ੍ੇਅਰ ਸਕ੍੍ਰੀਚਨੰਗਾ  
ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਚਿੱਿ ਕ੍ੋਚਿਡ-19 ਿੇ ਕ੍ੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਿਰਕ੍ਾਂ ਿਾ ਿ੍ਰਬੰਧਨ (gov.on.ca)

TORONTO.CA/COVID19

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

