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ચાઇલ્ડ કેર / શાળાએ પરત ફરવું - પષ્ટિ પત્રક
માત્ર એક જ ખાનામાું ષ્ટનશાની કરીને એ પષ્ટિ કરો કે તમારું બાળક ચાઇલ્ડ કેર/શાળાએ પરત ફરવા માટે સમર્થ છે . આ પત્રક પર સહી
કરીને, તમે એ ખાતરી આપો છો કે આ માષ્ટહતી ખરી છે .

ષ્ટવદ્યાર્ીનું નામ: ______________________________________________________________

મારું બાળક બીમાર હત:ું
મારા બાળકની PCR પરીક્ષણનો ઉપયોગ કરીને કરેલી તપાસ નકારાત્મક આવી હતી અને તેના લક્ષણોમ ાં 24 કલાક (ઊબકાું,
ઊલટી, ઝાડા માટે 48 કલાક)ર્ી વધ સમયર્ી સધારો ર્ઈ રહ્યો છે . નોંધ: રેષ્ટપડ ઍષ્ટટટજન ટેસ્ટ કકટ વડે તપાસ નકારાત્મક
આવવી બાળક/ષ્ટવદ્યાર્ીને ચાઇલ્ડ કેર/શાળામાું પરત ફરવા માટે મક્ત નર્ી કરતું.
મારા બાળકનું કોષ્ટવડ-19 માટે પરીક્ષણ નર્ી કરાયું પરુંત તેણે લક્ષણ(ણો) શર ર્યા ત્યારર્ી 10 કિવસનો સેલ્ફ-આઇસોલેશન
સમયગાળો પૂણથ કયો છે . મારા બાળકને તાવ નર્ી (િવાના ઉપયોગ ષ્ટવના) અને તેના લક્ષણોમ ાં ઓછામાું ઓછા 24 કલાક
(ઊબકાું, ઊલટી, ઝાડા માટે 48 કલાક)ર્ી સધારો ર્ઈ રહ્યો છે .
મારા બાળકની PCR પરીક્ષણનો ઉપયોગ કરીને કરેલી તપાસ સકારાત્મક આવી હતી અને તેણે લક્ષણ(ણો) શર ર્યા (અર્વા
પરીક્ષણ કરવામાું આવયું) ત્યારર્ી લઈને 10 કિવસનું સેલ્ફ-આઇસોલેશન પૂણથ કયું છે . મારા બાળકને હૉષ્ટસ્પટલમાું િાખલ
કરાયું ન હતું. મારા બાળકને તાવ નર્ી (િવાના ઉપયોગ ષ્ટવના), અને તેના લક્ષણોમાું સધારો ર્ઈ રહ્યો છે .
એક સ્વાસ્્ય કાળજી પ્રિાતાએ પષ્ટિ કરી છે કે મારા બાળકને કોષ્ટવડ-19 નર્ી અને તેને એક એવી ષ્ટસ્ર્ષ્ટતનું ષ્ટનિાન કરાયું છે જે
કોષ્ટવડ-19 સાર્ે સુંબુંષ્ટધત નર્ી. તેના લક્ષણોમાું 24 કલાકર્ી વધ સમય (ઊબકાું, ઊલટી, ઝાડા માા્ટે 48 કલાક)ર્ી સધારો
ર્ઈ રહ્યો છે .
મારું બાળક અટય કારણોસર ચાઇલ્ડ કેર/શાળા ખાતે ન હતું. મારું બાળક બીમાર નર્ી અને તે શ્વસનતુંત્રના ચેપના લક્ષણો
સષ્ટહતના કોઈ માુંિગીના લક્ષણો નર્ી ધરાવત.ું

મારા ઘરમાુંની કોઈ વયષ્ટક્ત (િા.ત. માતા-ષ્ટપતા, ભાઇ-બહેન) કોષ્ટવડ-19ના લક્ષણો સાર્ે બીમાર હત:ું
PCR પરીક્ષણનો ઉપયોગ કરીને ઘરના સભ્યની કોષ્ટવડ-19 તપાસ નકારાત્મક આવી છે , અને મારું બાળક (ઉપર નામ
જણાવેલ) હવે ચાઇલ્ડ કેર/શાળાએ પરત ફરી શકે છે .
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ઘરના સભ્ય અુંગે એક સ્વાસ્્ય કાળજી પ્રિાતાએ પષ્ટિ કરી છે કે તેમને કોષ્ટવડ-19 નર્ી અને તેમને એક એવી ષ્ટસ્ર્ષ્ટતનું ષ્ટનિાન
ર્યું છે જે કોષ્ટવડ-19 સાર્ે સુંબુંષ્ટધત નર્ી. તેમના લક્ષણોમ ાં 24 કલાકર્ી વધ સમયર્ી સધારો ર્ઈ રહ્યો છે . મારું બાળક
(ઉપર નામ જણાવેલ) હવે ચાઇલ્ડ કેર/શાળાએ પરત ફરી શકે છે .
ઘરના કોઈ સભ્યએ કોષ્ટવડ-19 માટે પરીક્ષણ કરાવયું ન હતું, પરુંત માર બાળકે (ઉપર નામ જણાવેલ) 10 કિવસનાં સેલ્ફઆઇસોલેશન પૂણથ કયું છે . મારું બાળક સ્વસ્ર્ છે અને કોઈ લક્ષણો નર્ી.

કોષ્ટવડ-19 માટે પરીક્ષણ સકારાત્મક આવયું હોય તેવા કોઈ વયષ્ટક્તનો ઘષ્ટનષ્ઠ સુંપકથ:
મારું બાળક એવી કોઈ વયષ્ટક્તના ઘષ્ટનષ્ઠ સુંપકથમાું આવયું હતું જે મનું કોષ્ટવડ-19 માટે પરીક્ષણ સકારાત્મક આવયું હતાં અને તેણે
10 કિવસનું સેલ્ફ-આઇસોલેશન પૂણથ કયું છે . મારું બાળક સ્વસ્ર્ છે અને કોઈ લક્ષણો નર્ી.
મારું બાળક એવી કોઈ વયષ્ટક્તના ઘષ્ટનષ્ઠ સુંપકથમાું આવયું હતું જે મનું કોષ્ટવડ-19 માટે પરીક્ષણ સકારાત્મક આવયું હતું. મારું
બાળકનું પૂણથ રીતે રસીકરણ કરાયેલું છે *. મારું બાળક સ્વસ્ર્ છે અને કોઈ લક્ષણો નર્ી
મારું બાળક એવી કોઈ વયષ્ટક્તના ઘષ્ટનષ્ઠ સુંપકથમાું આવયું હતું જે મનું કોષ્ટવડ-19 માટે પરીક્ષણ સકારાત્મક આવયું હતું. પાછલા
90 કિવસોમાું મારા બાળકનું કોષ્ટવડ-19 પરીક્ષણ સકારાત્મક આવયું હતું અને તેને જાહેર સ્વાસ્્ય દ્વારા મક્ત જાહેર કરવામાું
આવયું છે . મારું બાળક સ્વસ્ર્ છે અને કોઈ લક્ષણો નર્ી

તાજે તરમાું કેનડે ાની બહાર પ્રવાસ:
મારું બાળક કેનેડાની બહાર પ્રવાસ કરીને પરત ફયું છે . મારું બાળક 14 કિવસના પ્રવાસ ક્વોરટટાઇન સમયગાળા માટે ઘરે
રહ્યું છે અને જો જરૂરી હોય તો પરીક્ષણ પૂણથ કયું છે . મારું બાળક સ્વસ્ર્ છે અને કોઈ લક્ષણો નર્ી.
મારું બાળક કેનેડાની બહાર પ્રવાસ કરીને ઘરે પરત ફયું છે . માર બાળકનું કેનેડામાું પોતાના પરત પ્રવેશ પહેલાું પૂણથ રીતે
રસીકરણ* ર્યું છે અને જો જરૂરી હોય તો તેણે પરીક્ષણ પૂણથ કયું છે . મારું બાળક સ્વસ્ર્ છે અને કોઈ લક્ષણો નર્ી.
કોષ્ટવડ-19 પરીક્ષણની તારીખ (જો લાગ પડે તો): _______________________________________ (કિવસ/ મષ્ટહનો/ વર્થ )

હું જાહેર કરું છું કે મારું બાળક સ્વસ્ર્ છે , અને ચાઇલ્ડ કેર/શાળા પરત ફરવા માટે સમર્થ છે .
મ ત -પપત /વાલીનું નામ:

________________________________________________________________

સહી: ____________________________________ તારીખ: ______________________ (કિવસ/ મષ્ટહનો/ વર્થ )
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રીતે રસીકરણ ર્યેલ એટલે કોષ્ટવડ-19 રસી શ્રેણીની બીજી માત્રા લીધાના 14 કે તેર્ી વધ કિવસો બાિ અર્વા ઓટટાકરઓ

ષ્ટમષ્ટનસ્રી ઑફ હેલ્ર્ દ્વારા વયાખ્યાષ્ટયત કયાથ અનસાર.
પણથ કરેલ પત્રકને ચાઇલ્ડ કેર/ડે કેમ્પ ઑપરેટરને અર્વા બાળકની શાળાના ષ્ટપ્રષ્ટટસપાલને પરત કરશો.

કૃપા કરીને નોંધશો: આ પત્રકને સ્વીકારવાનું પસુંિ કરવું અને તેનો ઉપયોગ કરવો કે કેમ તે પનણણય િરેક ઑપરેટર/શાળા/શાળા બૉડથ પર
આધાર રાખે છે .

