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માતાપિતાનેમાતાપિતાને  માર્ગદર્ગનમાર્ગદર્ગન: : જોજો  તમારંુતમારંુ  બાળકબાળક  કોપિડકોપિડ-19 ધરાિતીધરાિતી    
વ્યક્તનોવ્યક્તનો  પનકટનોપનકટનો  સિંક્ગસિંક્ગ   હો્યહો્ય

જો બાળક સભંાળ કેન્દ્ર અથવા શાળા પર કોઇ વ્યક્તિની કોવવડ-19 માટેની તિપાસ પોઝિટટવ આવ,ે તિો માતિાવપતિાને સઝૂિતિ કરવામા ંઆવશ.ે
 •	 	વનકટનો સપંક્ક  હો્ય તિેવા બાળકોન ેપોઝિટટવ તિપાસ આવી હો્ય તિેવા વ્યક્તિ સાથનેા ંતિેઓના ંઅંવતિમ સસંર્કની તિારીખથી 10 ટિવસો સધુી 

ઘર પર રહી અને સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવુ ંઅવનવા્ય્ક છે. વનકટનો સપંક્ક  ક્ારે સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવાનુ ંસમાપતિ કરી શકે તિેની જાણ પબ્લક 
હલેથ દ્ારા કરવામા ંઆવશ.ે

 •	 	સપંણૂ્ક રસીકરણ કરેલુ ંહો્ય*  અથવા તિાજેતિરમા ંકોવવડ-19 નો િેપ લાગ્યો હો્ય**, અને કોવવડ-19 ના ંકોઇપણ લક્ષણો ધરાવતિા ન હો્ય 
તિેવા બાળકોન ેસેલ્ફ-આઇસોલેટ થવાની જરૂર નથી, અન્્યથા પબ્લક હલેથ દ્ારા વનિદે વશતિ કરવામા ંઆવ્ુ ંહો્ય.

તમારાતમારા  બાળકબાળક  િરિર  દરરોજદરરોજ  કોપિડકોપિડ-19 નાંના ં લક્ષણોનીલક્ષણોની  દેખરેખદેખરેખ  રાખોરાખો::
સપંણૂ્ક રસીકરણ કરેલુ ંહો્ય*  અથવા પાછલા 90 ટિવસોમા ંતિાજેતિરમા ંકોવવડ-19 નો િેપ લાગ્યો હો્ય** તિેવા બાળકો પર પણ લક્ષણો માટે 
િરરોજ િેખરેખ રાખવી જોઇએ.

લક્ષણોનીલક્ષણોની  ્યાદીમાં્યાદીમા ં આઆ  મજુબનોમજુબનો  સમાિેરસમાિેર  થા્યથા્ય  છેછે::

જોજો  તમારાતમારા  બાળકનેબાળકને  લક્ષણોલક્ષણો  પિકસેપિકસે  તોતો::
િીસીઆરિીસીઆર  ટેસટટેસટ  દ્ારાદ્ારા  તિાસતિાસ  કરાિોકરાિો::
 •	 	તિમારંુ બાળક પીસીઆર તિપાસ મેળવ ેતિેવી વ્યવસથા કરો. તિમારી શાળા અથવા બાળ સભંાળ કેન્દ્ર પરથી ઘર પર લઇ જવાની પીસીઆર 

ટેસટ ટકટનો ઉપ્યોર કરો, અથવા આકારણી કેન્દ્ર પર એપોઇન્ટમેન્ટ બકૂ કરાવો.
 •	 રેવપડ એનન્ટજન ટેસટનો ઉપ્યોર ન કરો. તિમારા બાળકન ેપીસીઆર ટેસટની જરૂર છે.
 •	 	તિમારા બાળકનુ ંસપંણૂ્ક રસીકરણ થ્યેલુ ંહો્ય* અથવા તિાજેતિરમા ંકોવવડ-19 નો િેપ લાગ્યો હતિો**, તિો તિેઓએ ઘર પર રહી અને  

સેલ્ફ-આઇસોલેટ થઇ અને તિપાસ કરાવી લેવાની વ્યવસથા કરવી જોઇએ.

ઘરનાંઘરના ં સભ્યોએસભ્યોએ  સેલ્ફસેલ્ફ--આઇસોલેટઆઇસોલેટ  થિાનીથિાની  જરૂરજરૂર  છેછે::
 •	 	તિમારા બાળકની તિપાસ નેરેટટવ આવ ેત્યા ંસધુી તિમારા ઘરમા ંરહતેિા િરેક વ્યક્તિએ સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવાની જરૂર પડશ,ે અન્્યથા 

ઘરના ંસભ્યોનુ ંસપંણૂ્ક રસીકરણ થ્યેલુ ંહો્ય* અથવા પાછલા 90 ટિવસોમા ંતિાજેતિરનો કોવવડ-19 નો િેપ લાગ્યો હતિો.**

તમારીતમારી  રાળાનેરાળાને  સચૂિતસચૂિત  કરોકરો  અથિાઅથિા  અહીંઅહીં  િબ્લકિબ્લક  હલેથનેહલેથને  કૉલકૉલ  કરોકરો:: 416-338-7600.

જ્યારેજ્યારે  તમારંુતમારંુ  બાળકબાળક  સેલ્ફસેલ્ફ--આઇસોલેટઆઇસોલેટ  થઇથઇ  રહુંરહુ ં હો્યહો્ય, , ત્યારેત્યારે  તમારાતમારા  ઘરમાંઘરમા ં દરેકદરેક  વ્યક્તએવ્યક્તએ  આઆ  કરવુંકરવુ ં જોઇએજોઇએ::
 •	 અન્્ય લોકોનુ ંરક્ષણ કરવા માટે જાહરે સથળો પર માસક પહરેવુ.ં
 •	 ભીડવાળા સથળોએ જવાનુ ંટાળવુ.ં
 •	 આરોગ્યની સમસ્યાઓ ધરાવતિા કે વદૃ્ધ હો્ય તિેવા અન્્ય લોકો સાથ ેસપંક્ક  મ્યા્કટિતિ કરવો.
 •	 અન્્ય લોકોથી બ ેમીટરનુ ંઅંતિર જાળવવુ.ં

*સપંણૂ્ક રસીકરણ કોવવડ-19 રસીની શ્ેણીનો બીજો ડોિ મેળવ્યા બાિના ં14 અથવા વધારે ટિવસો તિરીકે વ્યાખ્યાવ્યતિ કરવામા ંઆવ ેછે અથવા ઓન્ટેટર્યો વમવનનસરિ ઑ્ફ હલેથ દ્ારા વ્યાખ્યાવ્યતિ ક્યા્ક અનસુાર હો્ય છે.

**તિાજેતિરનો કોવવડ-19 નો િેપ અથા્કતિ પાછલા 90 ટિવસોમા ંવ્યક્તિની કોવવડ-19 માટેની તિપાસ પોઝિટટવ આવી હો્ય અને પબ્લક હલેથ દ્ારા ્લી્યર કરવામા ંઆવી હો્ય.

ઉ્કાઉ્કા, , ઉલટીઉલટી  
થિીથિી, , ઝાડાઝાડા

સિાદસિાદ  અથિાઅથિા  રધંનીરધંની  
ક્ષમતામાંક્ષમતામા ં ઘટાડોઘટાડો  અથિાઅથિા  

ગમુાિિાગમુાિિા

ઉધરસ શ્ાસ લેિામા ં
તકલી્ફ

તાિ > 37.8°C અને/
અથિા ટાઢ આિિી

થકાિટ, સોજેલા 
સનાયઓુ અથિા 

સાધંાઓ

િહતે ુઅથિા 
ભરા્ેયલ ુનાક

િેટનો દુઃખાિો માથાનો દુઃખાિો ગલુાબી આંખ ભખૂ ઘટી જિી અથિા 
દૂર થિી

રળાનો સોજો

ઓ્ટોબર 6, 2021

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

