
শিশুদের/শিক্ষার্থীগদের/প্ষাপ্ত-বয়স্ক ব্যশতিবদগগের জন্্য দেশন্ক যষাচষাই-বষাছষাই (শ্রিশন্ং)। শিতষা-মষাতষা/অশিিষাবক তষাদের 
শিশুর জন্্য এটি সম্পন্ন করদত িষারদবন্।

6 সসদটেম্বর, 2022

1. আপনার কি কনচের এইসব নতুন বা অবনকত হওয়া উপসর্্গসমহূ রচয়চে*?
A) এি বা এিাকিি:

জ্বর > 37.8° সসলকসয়াস  
ও/বা শীত শীত লার্া

হ্যাাঁ

না

িাকশ

হ্যাাঁ

না

শ্াসিষ্ট

হ্যাাঁ

না

স্াদ/র্চধের অনভূুকত হ্াস  
পাওয়া/হাকরচয় সেলা

হ্যাাঁ

না

B) দইু (2) বা তার সবশী: 

র্লা ব্যাথা

হ্যাাঁ

না

মাথা ব্যাথা

হ্যাাঁ

না

ভীষণ ক্াকতিচবাি িরা

হ্যাাঁ

না

সকদ্গ /নাি  
বধে থািা

হ্যাাঁ

না

মাংসচপকশচত  
ব্যাথা/অকথিসকধের ব্যাথা

হ্যাাঁ

না

বকম-বকমভাব/ 
বকম/ডায়করয়া 

হ্যাাঁ

না

2.  র্ত 10 কদচন আপকন কি সিাকভড-19 এ আক্াতি (পকিটিভ) বচল শনাক্ত হচয়চেন এবং আপনার কি এর 
উপসর্্গ(সমহূ) রচয়চে?

1 নম্বর বা 2 নম্বর প্রচনের উত্তর “হ্যাাঁ” হচল, বাকিচত 
থাকুন এবং সস্চ্ায়-কবকচ্ন্ন থাকুন অকতকরক্ত ব্যবথিাসমূহ অনসুরণ িরুন

হ্যাাঁ

না

3.  আপনার কি 1(B) এর সথচি সিবলমাত্র এিটি উপসর্্গ রচয়চে বা কনচের এইসব নতুন বা অবনকত হওয়া 
উপসর্্গসমহূ রচয়চে?*

• সপট ব্যাথা
• সোখ ওঠা (কপংি আই) 
• খাওয়ার রুকে হ্াস সপচয়চে বা খাওয়ার রুকে সনই

  “হ্যাাঁ” হচল আপনার উপসর্্গসমচূহর উন্নকত না হওয়া পর্্গতি 24 ঘণ্ার িন্য (বকম-বকমভাব/বকম/
ডায়করয়ার িন্য 48 ঘণ্া) এবং আপনার সিাচনা নতুন উপসর্্গ না থািচল বাকিচত অবথিান িরুন

হ্যাাঁ

না

4.  আপনাচি কি সঙ্গ কনচরাি (সিায়াচরন্াইন) িরচত, সস্চ্ায়-কবকচ্ন্ন থািচত, বাকিচত অবথিান িরচত,  
বা এই মুহূচত্গ  সু্ল বা োইল্ড সিয়ার (কশশু র্ত্ন সিন্দ্র)-এ না র্াওয়ার িন্য কনচদ্গ শ প্রদান িরা হচয়চে? 
(উদাহরণস্রূপ, এিিন কেকিৎসি, এিিন সেডাচরল বড্গ ার এচিন্, এিটি িন স্াথি্য দ্ারা)?

  “হ্যাাঁ” হচল  বাকিচত থাকুন + আপনাচি সর্ কনচদ্গ শাবলী প্রদান িরা হচয়চে তা অনসুরণ িরুন

হ্যাাঁ

না

5.  আপনাচি কি সিাকভড-19 এর উপসর্্গসমহূ রচয়চে বা সিাকভড-19 এ আক্াতি বচল শনাক্ত এমন সিাচনা 
ব্যকক্তর ঘকনষ্ঠ সংস্পচশ্গ এচসচেন বচল অবকহত িরা হচয়চে?

  “হ্যাাঁ” হচল অকতকরক্ত ব্যবথিাসমূহ অনসুরণ িরুন + র্কদ উপসর্্গসমহূ* বািচত থাচি, অকবলচম্ব 
সস্চ্ায়-কবকচ্ন্ন থাকুন

হ্যাাঁ

না
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সিাকভড-19 এন্ড সরসকপচরটকর ভাইরাচসস ক্রিকনং টুল সনক্সট সটেপস

1 নম্বর পষৃ্ঠার সর্চিাচনা এিটি প্রচনের উত্তর আপকন “হ্যা” প্রদান িচর থািচল, কনম্নকলকখত কনচদ্গ শাবলী অনসুরণ িরুন:

আপকন অসথুি হচল, বাকিচত থাকুন এবং সস্চ্ায়-কবকচ্ন্ন থাকুন:
িমপচষে 24 ঘণ্ার িন্য আপনার সিাচনা জ্বর না থাচি এবং আপনার উপসর্্গসমচূহর উন্নকত না হওয়া পর্্গতি (র্কদ বকম-বকমভাব/
বকম/ডায়করয়া থাচি তচব 48 ঘণ্ার িন্য) বাকিচত অবথিান িরুন। 
র্কদ সিাচনা ব্যকক্ত অসথুি সবাি িচরন বা তার অসথুিতার সিাচনা নতুন বা অবনকত হওয়া উপসর্্গসমহূ থাচি, সর্গুচলা এই ক্রিকনং 
টুল (র্াোই-বাোই পদ্ধকত)-এর মচি্য তাকলিাভুক্ত িরা হয়কন সসগুচলা সহ, র্তষেণ পর্্গতি না তাচদর উপসর্্গসমচূহর উন্নকত হচচ্ 
তাচদর বাকিচত অবথিান িরা উকেত এবং প্রচয়ািচন, তাচদর স্াথি্য সসবা প্রদানিারীর িাচে সথচি মলূ্যায়ন িকরচয় সনওয়া উকেত।

অকতকরক্ত ব্যবথিাসমূহ অনসুরণ িরুন:
সর্ইকদন সথচি উপসর্্গসমহূ শুরু হচয়চে সসইকদন সথচি 10 কদচনর িন্য বা সর্ইকদন সিাকভড-19 আক্াতি বচল শনাক্ত িরা হচয়চে 
(সর্টি প্রথচম এচসচে) বা সর্ইকদন সথচি আপকন সিাকভড-19 এর উপসর্্গসমহূ থািা এমন সিাচনা ব্যকক্তর বা আক্াতি বচল শনাক্ত 
এমন সিাচনা ব্যকক্তর ঘকনষ্ঠ সংস্পচশ্গ এচসচেন সসইকদন সথচি 10 কদচনর িন্য: 

•  সব্গসািারচণর সিল থিানসমূচহ ভাচলা-মাপসই মাস্ পকরিান িরুন। (সু্লসমহূ/োইল্ড সিয়ার সহ, 2 বেচরর 
িম বয়সী না হচল); 

•  সর্খাচন আপনার মাস্ অপসারণ িরার প্রচয়ািন হচব, এমন অপ্রচয়ািনীয় িম্গিাণ্ডসমহূ একিচয় েলুন 
(উদাহরণস্রূপ, বাইচর খাওয়া, বায়ু র্ন্ত্র বািাচনা, উচ্চমাত্রায় সংস্পচশ্গ আসা সখলািুলাসমহূ সর্খাচন 
মাস্সমূহ কনরাপচদ পকরিান িরা র্াচব না), র্কুক্তসঙ্গত ব্যকতক্মসমূহ সহ সর্মন সু্চল এিই থিাচন খাওয়ার 
সময় র্তটুকু সম্ভব দরূত্ব বিায় রাখা;

•  সর্খাচন কসকনয়রর্ণ (বচয়াচি্যষ্ঠ) বা দবু্গল সরার্-প্রকতচরাি ষেমতাসম্পন্ন (ইকমউচনািচপ্ামাইিড) ব্যকক্তবর্্গ 
রচয়চেন সসইসব থিানসমহূ সহ িনসািারণ বা উচ্চতর ঝুাঁ কি সম্পন্ন থিানসমহূ (উদাহরস্রূপ, হাসপাতালসমূহ, 
দীঘ্গ-সময়াদী সসবা সিন্দ্রসমূহ) পকরদশ্গন িরচবন না। 

র্কদও আপকন সিাকভড-19 এ শনাক্ত হনকন বা পরীষো িচরনকন তবওু এই উপচদশটি অনসুরণ িরুন।
এই ব্যবথিাসমূহ সিাকভড-19 এবং শ্াস-প্রশ্াচসর িষ্ট িকনত ভাইরাসসমূচহর (সরসকপরটকর ভাইরাচসস) কবরুচদ্ধ প্রকতচরাচির 
এিটি অকতকরক্ত স্তর।

দবু্গল সরার্-প্রকতচরাি ষেমতাসম্পন্ন হচল বা হাইচয়টে-করস্ িনচরেচর্ট সসটিংস (Highest-Risk 
Congregate Care Setting)-এ থািচল অকতকরক্ত ব্যবথিাসমূহ অনসুরণ িরুন।
সিাকভড-19 সম্পকি্গ ত অসথুিতার িন্য উচ্চতম ঝুাঁ কি সম্পন্ন থিানসমূচহ বসবাস িরচল বা দবু্গল সরার্-প্রকতচরাি ষেমতাসম্পন্ন 
হচল বা হাসপাতাচল ভকত্গ  থািচল, আপনার সস্চ্ায়-কবকচ্ন্ন থািার শত্গ াবলী কভন্ন হচত পাচর। অকতকরক্ত পথ-কনচদ্গ শনার 
িন্য  প্রাচদকশি র্াোই-বাোই সংক্াতি পদ্ধকতটি (সপ্রাচভকসিয়াল ক্রিকনং টুল) সদখুন।

প্রদত্ত কনচদ্গ শ মত অকতকরক্ত পথ-কনচদ্গ শনা অনসুরণ িরুন:
আপনার সঙ্গ কনচরাি িরা, সস্চ্ায়-কবকচ্ন্ন থািা, বাকিচত অবথিান িরা, বা এই মুহূচত্গ  সু্ল বা োইল্ড সিয়ার -এ না র্াওয়া 
উকেত এসিল বাপাচর আপনাচি কনচদ্গ শ প্রদান িরা হচয় থািচল (উদাহরণস্রূপ, এিিন কেকিৎসি, এিিন সেডাচরল বড্গ ার 
এচিন্, এিটি িন স্াথি্য দ্ারা):

•  আপনাচি সর্ পথ-কনচদ্গ শনা বা পরামশ্গসমহূ প্রদান িরা হচয়চে তা অনসুরণ িরুন। 
•  র্কদ আপকন র্ত 14 কদচন িানাডার বাইচর ভ্রমণ িচর থাচিন, আতিি্গ াকতি ভ্রমণ সথচি সেরার পর সেডাচরল সঙ্গকনচরাি 

এবং পরীষো সংক্াতি শত্গ াবলী অবশ্যই অনসুরণ িরুন। 

সর্ার্্য হচল পরীষো িকরচয় কনন এবং কেকিৎসা রেহণ িরুন:
•  কনকদ্গ ষ্ট সর্াষ্ঠীসমূচহর (গ্রুপ) িন্য সিাকভড-19 এর পরীষো এবং কেকিৎসাসমূহ উপলভ্য। আচরা তচথ্যর িন্য  এখাচন  সদখুন।

এই িদ্ধশতটি প্ষাদেশিক ির্-শন্দেগেিন্ষার সষাদর্ সষামঞ্জস্যিূেগে: সকষাশিড-19 স্ককু ল এন্ড চষাইল্ডদকয়ষার শ্রিশন্ং
এবং ম্যষাদন্জদমন্ট অফ সকইদসস এন্ড কন্টষাক্টস অফ সকষাশিড-19 ইন্ অন্টষাশরও (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



