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ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ: ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਿਸ ੇਿੋਪਿਡ-19 ਿਾਲੇ  
ਪਿਅਿਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਸੰਿਰਿ ਹੈ

ਜ ੇਕਿਸੇ ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ ਿੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸਿੂਲ ਕਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦ ੇਿੋਕਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਮਾਕਪਆਂ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
 •	 	ਜੋ ਬੱਚ ੇਉਸ ਕਿਅਿਤੀ ਦ ੇਨਿਦੀਿੀ ਸੰਪਰਿ ਕਿੱਚ ਰਹ ੇਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਪਾਕਿਕਟਿ ਟੈਸਟ ਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸੰਪਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਦਨਾਂ ਲਈ 

ਘਰ ਰਕਹਣਾ ਅਤੇ ਦੂਕਜਆ ਂਤੋਂ ਿੱਖ ਰਕਹਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਬਕਲਿ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨਿਦੀਿੀ ਸੰਪਰਿ ਿਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੈ-ਇਿਾਂਤ ਖਤਮ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।
 •	 	ਕਜਹੜ ੇਬੱਕਚਆ ਂਦਾ ਟੀਿਾਿਰਣ ਪੂਰਾ ਹ ੋਚੁੱਕਿਆ ਹ*ੈ ਜਾਂ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਾਲ ਕਿੱਚ ਹੀ ਿੋਕਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਈ ਸੀ**, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂ ਤਿ ਿੋਕਿਡ-19 ਦ ੇਿੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਜ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਬਕਲਿ ਹੈਲਥ ਿੱਲੋਂ  ਕਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਮਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੈ-ਇਿਾਂਤ ਿਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਿੋਪਿਡ-19 ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ 'ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ:ੋ
ਕਜਹੜ ੇਬੱਕਚਆ ਂਦਾ ਟੀਿਾਿਰਣ ਪੂਰਾ ਹ ੋਚੁੱਕਿਆ ਹ*ੈ ਜਾਂ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਪਛਲੇ 90 ਕਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿੋਕਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਈ ਸੀ**, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਰੋਿਾਨਾ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤ ੇਨਿਰ 
ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਿੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਪਿੱਚ ਲੱਛਣ ਆ ਜਾਂਦ ੇਹਨ:
PCR ਟੈਸਟ ਿਰਿਾਓ:
 •	 	ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇPCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਰੋ। ਆਪਣ ੇਸਿੂਲ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ ਿੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘਰ ਕਿੱਚ ਟੈਸਟ ਿਰਨ ਲਈ PCR ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਲਉ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਂਿਣ 

ਿੇਂਦਰ ਕਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਉ।
 •	 ਰੈਕਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ। ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 •	 	ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦਾ ਟੀਿਾਿਰਣ ਪੂਰਾ ਹ ੋਚੁੱਕਿਆ ਹ*ੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕਪਛਲੇ 90 ਕਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿੋਕਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਈ ਸੀ**, ਤਾਂ ਿੀ ਉਸ ਨੰੂ ਘਰ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ 

ਫੌਰਨ ਦੂਕਜਆ ਂਤੋਂ ਿੱਖ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੰੂ ਦੂਪਜਆਂ ਤੋਂ ਿੱਖ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ:ੈ
 •	 	ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਦਾ ਟੀਿਾਿਰਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹ*ੈ ਜਾਂ ਜ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਪਛਲੇ 90 ਕਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿੋਕਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ**, ਤਾਂ ਜਦ ਤਿ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਬੱਚ ੇਦ ੇਟੈਸਟ ਦੀ ਨਤੀਜਾ ਨੈਕਗਕਟਿ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਖੁਦ ਨੰੂ ਦੂਕਜਆ ਂਤੋਂ ਿੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਿੇਗਾ।

ਆਿਣੇ ਸਿੂਲ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਪਦਓ ਜਾਂ ਿਬਪਲਿ ਹੈਲਥ ਨੰੂ 416-338-7600 'ਤ ੇਿਾਲ ਿਰੋ।

ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਨੰੂ ਇਿਾਂਤ ਪਿੱਚ ਰੱਖ ਪਰਹਾ ਹ,ੈ ਘਰ ਦ ੇਹਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ:ੈ
 •	 ਦੂਕਜਆ ਂਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਜਨਤਿ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤ ੇਮਾਸਿ ਪਕਹਨਣਾ।
 •	 ਭੀੜ ਿਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਿਰਨਾ।
 •	 ਕਸਹਤ ਦੀ ਸਮੱਕਸਆ ਿਾਲੇ ਦੂਜ ੇਲੋਿਾਂ ਅਤੇ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਸੀਮਤ ਿਰਨਾ।
 •	 ਦੂਕਜਆ ਂਤੋਂ ਦ ੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤ ੇਰਕਹਣਾ।

*ਪੂਰ ੇਟੀਿਾਿਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਿੋਕਿਡ-19 ਲਈ ਟੀਿ ੇਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਿ ਦ ੇਬਾਅਦ 14 ਕਦਨ ਜਾਂ ਿੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਓਨਟਾਕਰਓ ਦ ੇਕਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿੱਲੋਂ  ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਿੋਈ ਹੋਰ ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ।

**ਹਾਲ ਕਿੱਚ ਹੀ ਿੋਕਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦ ੇਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਕਪਛਲੇ 90 ਕਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕਿਅਿਤੀ ਦ ੇਿੋਕਿਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਿ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਬਕਲਿ ਹੈਲਥ ਿੱਲੋਂ  ਉਸਨੰੂ ਰੋਗ-ਮੁਿਤ ਘੋਕਸ਼ਤ ਿਰਨਾ।

ਜੀ ਿੱਚਾ ਹੋਣਾ, 
ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤ

ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੁੰ ਘਣ ਦੀ  
ਸ਼ਿਤੀ ਪਿੱਚ ਿਮੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ 

ਗਾਇਬ ਹ ੋਜਾਣਾ

ਖਾਂਸੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਪਿੱਚ ਤਿਲੀਫ37.8°C ਤੋਂ ਿੱਧ ਬੁਖਾਰ 
ਅਤ/ੇਜਾਂ ਿੰਬਣੀ

ਮਾਸ-ਿੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਪਿੱਚ 
ਥਿਾਿਟ ਅਤ ੇਦਰਦ

ਿੱਗਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨੱਿ ਿੇਟ ਪਿੱਚ ਦਰਦ ਪਸਰ ਦਰਦ ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖ ਭੱੁਖ ਘੱਟ ਲਗਣਾ ਜਾਂ ਨਾ 
ਲਗਣਾ

ਗਲੇ ਪਿੱਚ ਖਰਾ੍ਸ਼

ਅਿਤੂਬਰ 6, 2021

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

