
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਚਿਆ ਹ ੈਚਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਚਕਸੇ ਚਿਅਕਤੀ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹ,ੋ ਤਾਂ:

ਖੁਦ ਨੰੂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ
 •  ਚਜਸ ਚਿਅਕਤੀ ਦ ੇਕੋਚਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਚਜ਼ਚਟਿ ਆਇਆ ਹ ੈਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦ ੇਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ 10 ਚਦਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੰੂ ਦੂਚਜਆ ਂਤੋਂ 

ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਬਚਲਕ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਿੀ ਚਕ ਆਪਣ ੇਇਸ ਸਿੈ-ਇਕਾਂਤ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 •  ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੂਰਾ ਹ ੋਿੁੱਚਕਆ ਹ*ੈ ਜਾਂ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਲ ਚਿੱਿ ਹੀ ਕੋਚਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਿ ਲਿੀ ਸੀ** ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਦ ਨੰੂ 

ਦੂਚਜਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੈਬਸ਼ਰਤ ੇਚਕ ਪਬਚਲਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਚਹਦਾਇਤ ਨਾ ਚਦੱਤੀ ਹੋਿੇ। ਪਰਪਰ  ਹਾਲਾਂਹਾਲਾਂ  ਿੀਿੀ  ਤੁਹਾਡੇਤੁਹਾਡ ੇ ਲਈਲਈ  ਹੇਠਲੀਆਂਹੇਠਲੀਆ ਂ ਚਹਦਾਇਤਾਂਚਹਦਾਇਤਾਂ  ਦੀਦੀ  
ਪਾਲਣਾਪਾਲਣਾ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਜ਼ਰੂਰੀਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੈ।ਹੈ।
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ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ੇਿੋਜਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਜਿਅਿਤੀ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਿੀ  
ਸੰਪਰਿ ਹ ੋਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ

ਿੀ ਿੱਚਾ ਹੋਣਾ, 
ਉਲਟੀਆਂ ਿਾਂ ਦਸਤ 

ਸੁਆਦ ਿਾਂ ਸੁੰ ਘਣ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ 
ਜਿੱਚ ਿਮੀ ਿਾਂ ਉਸਦਾ ਖਤਮ 

ਹ ੋਿਾਣਾ

ਖਾਂਸੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਿੱਚ 
ਤਿਲੀਫ

37.8°C ਤੋਂ ਿੱਧ ਬੁਖਾਰ 
ਅਤ/ੇਿਾਂ ਿੰਬਣੀ

ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਾਂ ਿੋੜਾਂ 
ਜਿੱਚ ਦਰਦ

ਿੱਗਦਾ ਿਾਂ ਬੰਦ ਨੱਿ ਪੇਟ ਜਿੱਚ ਦਰਦ ਜਸਰਦਰਦ ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖ ਭੱੁਖ ਘੱਟ ਲਗਣਾ ਿਾਂ ਨਾ 
ਲਗਣਾ

ਗਲੇ ਜਿੱਚ ਖਰਾਸ਼

ਅਿਤੂਬਰ 12,  2021

ਿੋਜਿਡ-19 ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ 'ਤ ੇਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ:ੋ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਚਿਡ-19 ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ 'ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ,ੋ ਿਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹ ੋਿੁਚਕਆ ਹੋਿ*ੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਲ ਚਿੱਿ ਹੀ ਕੋਚਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਿ ਲਿੀ ਹੋਿੇ।**  
ਹੇਠਲੇ ਹਰੇਕ ਲੱਛਣ 'ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ:ੋ

ਿ ੇਤੁਹਾਡ ੇਜਿੱਚ ਲੱਛਣ ਆ ਿਾਂਦ ੇਹਨ:
ਫੌਰਨ PCR ਟੈਸਟ ਿਰਿਾਓ:
 •	 ਕੋਚਿਡ-19 ਲਈ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਚਕਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਚਿੱਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿੋ।
 •	 ਜ ੇਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇPCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਿੇਚਟਿ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਿਾਓ।
 •  ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹ ੋਿੁਚਕਆ ਹ*ੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਲ ਚਿੱਿ ਹੀ ਕੋਚਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਿ ਲਿੀ ਹ*ੈ*, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਰਚਹਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜਦ ਤਕ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਖੁਦ ਨੰੂ ਦੂਚਜਆ ਂਤੋਂ ਫੌਰਨ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਘਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ
 •  ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹ*ੈ ਅਤੇ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਲ ਚਿੱਿ ਹੀ ਕੋਚਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਿ ਨਹੀਂ ਲਿੀ ਹ*ੈ*, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦ ੇਹਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ 

ਤਕ ਸਿੈ-ਇਕਾਂਤ ਚਿੱਿ ਰਚਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡ ੇਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਿੇਚਟਿ ਨਾ ਆ ਜਾਏ।

ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸੂਜਚਤ ਿਰ ੋਿਾਂ ਪਬਜਲਿ ਹੈਲਥ ਨੰੂ 416-338-7600 'ਤ ੇਿਾਲ ਿਰੋ।

ਿ ੇਤੁਹਾਡ ੇਜਿੱਚ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਿਰਿਾਓ
 •  ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦ ੋPCR ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਪਚਹਲਾ ਟੈਸਟ ਫੌਰਨ ਹੁਣ ੇਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇ1 ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਟੈਸਟ 

ਕਦੋਂ ਕਰਿਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਦ ੇਬਾਰ ੇਚਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਬਚਲਕ ਹੈਲਥ ਕੋਲੋਂ  ਚਮਲੇਿੀ। 

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿਾਂਤ ਜਿੱਚ ਰਜਹ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਲੇ ਿੰਮ ਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ:
 •	 ਦੂਚਜਆ ਂਨੰੂ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂਿਾਂ 'ਤ ੇਮਾਸਕ ਪਚਹਨਣਾ।  •	 ਭੀੜ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਚਹਣਾ।

 •  ਚਸਹਤ ਦੀਆ ਂਸਮੱਚਸਆਿਾਂ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਚਜ਼ਆਦਾ ਬਜ਼ਰੁਿ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀਮਤ 
ਕਰਨਾ।

 •	 ਦੂਚਜਆ ਂਤੋਂ ਦ ੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ।

*ਪੂਰ ੇਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਕੋਚਿਡ-19 ਦ ੇਟੀਕ ੇਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦ ੇਬਾਅਦ 14 ਚਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣਾ, ਜਾਂ ਓਨਟਾਚਰਓ ਦ ੇਚਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿੱਲੋਂ  ਚਦੱਤੀ ਿਈ ਪਚਰਭਾਸ਼ਾ।

**ਹਾਲ ਚਿੱਿ ਹੀ ਲੱਿੀ ਕੋਚਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਚਕ ਚਪਛਲੇ 90 ਚਦਨਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਉਸ ਚਿਅਕਤੀ ਦ ੇਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਚਜ਼ਚਟਿ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਬਚਲਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਿ-ਮੁਕਤ ਘੋਚਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf

