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િરાળરા અનેે બરાળ સભરાળ
ં
સ્ક્રીનીંગ સરાધનએવી

વ્યક્તિઓ મરાટે કે જેઓ રોગપ્રશતિકરારક િક્તિ ધરરાવે છે અથવરા
ે ે કર
ે ગમરાં રહે છે
ેર સટટં
સૌથી વધ ુ જોખમ ધરરાવતિરા કોંગ્ગટ
છે લલે અપડેટૃ કરું:ુ 31 ઓગસ્ટ, 2022
તારીખ (માસ-દિવસ-વર્ષ)
ે કર
ે
જો તિપરાસ કરવરામરાં આવી રહેલ વ્યક્તિ રોગપ્રશતિકરારક િક્તિ ધરરાવતિી ન હો્ય1અથવરા સૌથી વધ ુ જોખમ ધરરાવતિરા કોંગ્ગ્ગટ
સેટટંગમરાં રહેતિી હો્ય (ઉદરાહરણ તિરરીકે, હોકસ્પટલ સ્્લ,
કૂ Education and Community Partnership Program), આ ્યોગ્ય
સ્ક્રીનીંગ સરાધન નથી. ્યોગ્ય સરાધન મળરી િકે છે https://covid-19.ontario.ca/school-screening
ે સક્ીનીંગ કરવી જોઈએ.
સ્ાફ, વવદ્ાર્થીઓ, બાળકો અને મુલાકાતીઓએ િરરોજ શાળા અર્વા બાળ સભાળમા
ં
ં જતા પહલા
માતા-વપતા/વાલીઓ આ બાળક અર્વા વવદ્ાર્થી વતી ભરી શકે છે .
ુ
ૂ
આ સક્ીનીંગ ટૂલમા ં સચિબદ્ધ
ન હોય તેવા લક્ષણો સદહત, માિગી
ં
અનભવતી
હોય અર્વા બીમારીના નવા અર્વા બગડતા
લક્ષણો હોય, તો ઓછામાં ઓછા 24 કલાક (અર્વા ઉબકા, ઉલ્ી અને/અર્વા ઝાડા મા્ે 48 કલાક) સુધી તેમના લક્ષણોમા ં
ૂ ં
સુધારો ન ર્ાય તયા ં સુધી ઘરે રહેવ ું જોઈએ.) અને જો જરૂરી હોય તો તેમના આરોગય સભાળ
ં
પ્રિાતા પાસેર્ી મલયાકન
મેળવો.

સ્ક્રીશનંગ મરાટે નરા સવરાલો
પ્રશ્ો 1, 2 અને 3 મા્ે, તમે બધા લક્ષણો મા્ે “ના” પસંિ કરી શકો છો જોત્ણે્યઆમાર્ી
ં લાગ ુ પડે છે :

•
•
•

ુ
તમારા લક્ષણોમાં ઓછામા ં ઓછા 24 કલાકર્ી સધારો
ર્ઈ રહ્ો છે (જો તમને ઉબકા, ઉલ્ી અને/અર્વા ઝાડા હોય
તો 48 કલાક)અને
તમને તાવ નર્ીઅને

ુ
ે
ે
ે
એન્્જેન ્સ્
તમે 1 PCR ્ેસ્ અર્વા રવપડ
મોલેક્લર
્ે સ્ અર્વા 24 ર્ી 48 કલાકના અંતરે લીધેલા 2 રવપડ
પર COVID-19 મા્ે નકારાતમક પરીક્ષણ કરું ુ છે .

1. શંુ તિમરારરી પરાસે આમરાથી
ં કોઈ લક્ષણો છે ?
નવા, બગડતા અને અ્ય જાણીતા કારણો અર્વા પદરસસર્વતઓ સાર્ે સંબવધત
ં
ન હોય તેવા કોઈપણ અર્વા બધા પસિ
ં કરો.
તિરાવ અને/અથવરા િરદરી

હા

ના

ઉધરસ
અ્ય જાણીતા કારણો અર્વા શરતો સાર્ે સંબવં ધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, ક્ોવનક અવરોધક પલમોનરી રોગ)

હા

ના

હરાંફ ચઢવો
અ્ય જાણીતા કારણો અર્વા સસર્વતઓર્ી સંબવં ધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, અસર્મા, ક્ોવનક
અવરોધક પલમોનરી રોગ, ક્ોવનક હા્્ષ વનષફળતા)

હા

ના

ુ રાવવી
સ્વરાદ અથવરા સઘવરાની
ં કૂ
િક્તિમરાં ઘટરાડો થવો અથવરા ગમ
અ્ય જાણીતા કારણો અર્વા શરતો સાર્ે સંબવં ધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, નાકના પોચલપસ,
એલજથી, ્રુરોલોજીકલ દડસઓડ્ષ ર)

હા

ના

જો તિમે બધરાને નરામરાં જવરાબ આપ્યો હો્ય, તિો પછરીનરા પ્રશ્ન પર જાઓ.

1. ના ઉિાહરણોઓછરી રોગપ્રશતિકરારક િક્તિકે્સરની કીમોર્રાપી,
ે
CD4 T ચલમફોસાઇ્ની સંખયા 200 કરતા ઓછી સાર્ે સારવાર ન કરાયેલ
ુ
ેદફવસય્સી દડસઓડ્ષ ર, 14 દિવસર્ી વધુ સમય મા્ે 20 વમચલગ્ામ/દિવસ (અર્વા સમકક્ષ) કરતાં વધુ
HIV િેપ, સંરકુ ત પ્રાર્વમક ઇમરનોડ
ૂ મા્,ે વદ્ધાવસર્ા,
ૃ
વપ્રડનીસોન લેવ,ું અને અ્ય રોગપ્રવતકારક િમનકારી િવાઓ લેવાનો સમાવેશ ર્ાય છે . આ નસક્વનંગ ટલ
ડાયાચબ્ીસ અને
ુ
ૂ
અંવતમ તબક્ાના મત્રવપં
ડના રોગ જેવા પદરબળોને સામા્ય રીતે ઇમરનોકોમપ્રોમાઇઝડ
ગણવામા ં આવતા નર્ી.

1

જો તિમે પ્રશ્ન 1 મરાંનરા કોઈપણ લક્ષણો મરાટે હરામરાં જવરાબ આપ્યો હો્ય, તિો િરાળરા અથવરા બરાળ સંભરાળમરાં જિો નહીં અને:

•

જો COVID-19 પરીક્ષણ ઉપલબધ હોય, તો તમને 1 PCR અર્વા ઝડપી પરમાણુ પરીક્ષણ (જો યોગય હોય તો) અર્વા
2 ઝડપી એન્્જેન પરીક્ષણો 24 ર્ી 48 કલાકના અંતરે લેવામાં આવે તે મા્ે પ્રોતસાદહત કરવામાં આવે છે (જો પ્રર્મ
પોચઝદ્વ હોય તો બીજા પરીક્ષણની જરૂર નર્ી) .

•

જો તમને ગંભીર બીમારીન ુ ં જોખમ વધારે હોય, તો તમારે COVID-19ની સારવાર મેળવવાની સમયમયાિાને
્ષ
ધયાનમા ં
રાખીને શક્ય તે્લી વહેલી તકે પરીક્ષણ કરાવવું જોઈએ. ગભીર
ં
બીમારીને રોકવા મા્ે તમને ઉપલબધ સારવારનો
લાભ મળી શકે છે . આ સમયે, સકારાતમક ઝડપી એન્્જેન પરીક્ષણ પદરણામ COVID-19 સારવાર શરૂ કરવા મા્ે
ુ કરવાની જરૂર નર્ી.
ૂ ું છે , જેઓ પાત્રતા ધરાવે છે , અને PCR અર્વા ઝડપી પરમાણ ુ પરીક્ષણ દ્ારા પનષ્
પરત
COVID-19 પરીક્ષણ અને સારવાર વવકલપો વવશે વધુ જાણો
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-clinical-assessments-and-testing.

•

જો COVID-19 પરીક્ષણ ઉપલબધ હત ું અને 1 PCR પરીક્ષણ અર્વા ઝડપી પરમાણુ પરીક્ષણ, અર્વા 24 ર્ી 48
કલાકના અંતરે લેવામાં આવેલા 2 ઝડપી એન્્જેન પરીક્ષણોમાર્ી
ં તમારંુ નકારાતમક પદરણામ આવર ું છે , તો તમે
શાળા/બાળકની સંભાળમા ં પાછા આવી શકો છો જો તમારા લક્ષણોમા ં સુધારો ર્વાના ઓછામા ં ઓછા 24 કલાક ર્યા
હોય. (અર્વા જો તમને ઉબકા, ઉલ્ી અને/અર્વા ઝાડા હોય તો 48 કલાક) અને તમને તાવ નર્ી.

•

ϕ
•

•

•
•

•

•

ે
ુ નીિેના પગલાં સમિાયમાં
ુ
તમારા લક્ષણો શરૂ ર્યાના 10 દિવસ સધી,
ફરતા અ્ય શ્વસન વાયરસના ફલાવા
સામે
વનવારણનુ ં વધારાનુ ં સતર બની શકે છે :
ે
તમામ સાવ્ષજવનક સેદ્ંગસમા ં (શાળા અને બાળ સંભાળ સદહત) સારી રીતે ફી્ કરે લ માસક પહરો
ૃ
ચબન-આવશયક પ્રવવતિઓ
્ાળો જયા ં તમારે તમારો માસક ઉતારવાની જરૂર હોય (ઉિાહરણ તરીક,ે સગીતના
ં
વગ્ષમા ં પવનનુ ં સાધન વગાડવ ું અર્વા રમતગમત મા્ે તમારા માસકને દૂ ર કરવ;ું બહાર જમવાનુ)ં
રોગપ્રવતકારક શસકત ઓછી હોય અર્વા બીમારીનુ ં જોખમ વધારે હોય (િા.ત., વદરષ્ઠ)ની ચબન-આવશયક
મુલાકાત ્ાળો
ુ
ે હોમસ જેવી ઉચિ જોખમવાળી સેદ્ંગસની ચબન-આવશયક મલાકાત
હોસસપ્લો અને લાંબા ગાળાના કર
્ાળો

ϕ
ϕ
ϕ
ϕ

જો તમે COVID-19 મા્ે પરીક્ષણ ન કરાવો અર્વા જો તમે COVID-19 મા્ે સકારાતમક પરીક્ષણ કરો છો, ઘરે રહો
ુ િરાળરા અથવરા બરાળ સભરાળમરા
(સ્વ-અલગ) અને ઓછરામરાં ઓછરા 10 ટદવસ સધી
ં
ં ન જાવ અને જયાં સુધી તમને પણ
તાવ ન આવે અને તમારા લક્ષણોમાં ઓછામાં ઓછા 24 કલાક (ઉબકા, ઉલ્ી અને/અર્વા ઝાડા મા્ે 48 કલાક)
ુ
ુ
સુધી સધારો
ર્તો નર્ી. પરીક્ષણ કરાવવા વસવાય, clinical assessment centreની મલાકાત
લેવા અર્વા તબીબી
ક્ોક્ી મા્ે બહાર જશો નહીં. જો તમને છાતીમાં દુ ખાવો અર્વા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ જેવા ગંભીર લક્ષણો હોય, તો
નજીકના ક્ોક્ી વવભાગમાં જાઓ.

ϕ

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે જો તમે COVID-19 મા્ે સકારાતમક પરીક્ષણ કરો છો, તો તમારે 10 દિવસ મા્ે
અલગ રાખવું જોઈએ, પછી ભલે તમે તમારા આઇસોલેશનમાં નકારાતમક પરીક્ષણ કરો.

દે
નૉૅધ: તમારા આરોગય સંભાળ પ્રિાતાના વનિશના
આધારે અલગતાની અવવધમાં ફેરફાર કરવામાં આવી શકે છે .

•

•
•
•
•
•

ભાઈ-બહેનો અને તમે જેની સાર્ે રહો છો તેવા અ્ય લોકોએ COVID-19 લક્ષણો ધરાવતી વયસકતના છે લલા સંપક્ષ માં
આવયા પછી 10 દિવસ સુધી નીિે મુજબ કરવ ું જોઈએ:

ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ

લક્ષણો મા્ે સવ-વનરીક્ષણ. જો તેઓમાં COVID-19 નુ ં કોઈ લક્ષણ િે ખાય તો તેઓએ તરત જ સવ-અલગ ર્ઈ જવું
જોઈએ અને જો લાયક હોય તો પરીક્ષણ કરાવવું જોઈએ.
ે
તમામ સાવ્ષજવનક સેદ્ંગસમા ં (શાળા અને બાળ સંભાળ સદહત) સારી રીતે ફી્ કરે લ માસક પહરો

ૃ
ચબન-આવશયક પ્રવવતિઓ
્ષ ં
્ાળો જયા ં તેમને તેમનો માસક ઉતારવાની જરૂર હોય (ઉિાહરણ તરીકે, સંગીતના વગમા
પવનનુ ં સાધન વગાડવું અર્વા રમતગમત મા્ે તેમનો માસક દૂ ર કરવો, જમવાન)ુ ં

ુ
રોગપ્રવતકારક શસકત ઓછી હોય અર્વા બીમારીનુ ં જોખમ વધારે હોય (િા.ત., વદરષ્ઠ)ની ચબન-આવશયક મલાકાત
્ાળો

ુ
ે હોમસ જેવી ઉચિ જોખમવાળી સેદ્ંગસની ચબન-આવશયક મલાકાત
હોસસપ્લો અને લાંબા ગાળાના કર
્ાળો

ુ
નકારાતમક COVID-19 પરીક્ષણ પદરણામોને ધયાનમાં લીધા વવના, આ પગલા ં સમિાયમા
ં ફરતા COVID-19 અને અ્ય
શ્વસન વાયરસના ફેલાવા સામે વનવારણનુ ં વધારાનુ ં સતર બની શકે છે .

•

તમારે આજે આ ટૂલમા ં બાકીના પ્રશ્ોની સમીક્ષા કરવાની જરૂર નર્ી. શાળા અર્વા બાળ સંભાળમા ં જતા પહેલા િરરોજ
ૂ ફરીર્ી લો.
સક્ીનીંગ ટલ

2. શંુ તિમરારરી પરાસે આમરાથી
ં કોઈ લક્ષણો છે ?
નવી, બગડતી અને તમારી પાસે પહેલાર્ી છે તેવા અ્ય જાણીતા કારણો અર્વા સસર્વતઓર્ી સંબવધત
ં
ન હોય તેવા કોઈપણ
અર્વા બધાને પસંિ કરો.
ુ
ુ દ:ખરાવો
સ્નરાયનો
અથવરા સરાધરાની
ં
પીડરા
અ્ય જાણીતા કારણો અર્વા પદરસસર્વતઓ સાર્ે સંબવધત
ં
નર્ી (ઉિાહરણ તરીક,ે છલલા
ે
48 કલાકમાં Covid-19 રસી અને/અર્વા ફ્ ૂ શૉ્ મેળવવો, અસસર્વા, ફાઈબ્ોમીઆલજીઆ)

2

હા

ના

અશતિિ્ય થરાક
અસવસર્ હોવાની સામા્ય લાગણી, ઉજા્ષનો અભાવ, અ્ય જાણીતા કારણો અર્વા સસર્વતઓર્ી
સંબવં ધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, છે લલા 48 કલાકમાં COVID-19 રસી અને/અર્વા ફ્ ૂનો શૉ્
મેળવવો, હતાશા, અવનદ્ા, ર્ાઇરોઇડ તકલીફ, એવનવમયા, જીવલેણ)

હા

ના

સ્ુ ુ ગળં
પીડાિાયક ગળી જવું અને ગળવામાં મુશકેલી, અ્ય જાણીતા કારણો અર્વા સસર્વતઓ સાર્ે સંબવં ધત
નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, અનુનાવસક ્ીપાં, એવસડ દરફલકસ)

હા

ના

વહેત ંુ અથવરા ભરરા્યેલ/
ં ુ બંધ નરાક
અ્ય જાણીતા કારણો અર્વા પદરસસર્વતઓ સાર્ે સંબવં ધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, મોસમી એલજથી,
્ઠંડા હવામાનમાં બહાર રહેવ,ું ક્ોવનક સાઇનસાઇદ્સ)

હા

ના

મરાથરાનો દુ:ખરાવો
અ્ય જાણીતા કારણો અર્વા સસર્વતઓર્ી સંબવં ધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, છે લલા 48 કલાકમાં
COVID-19 રસી અને/અર્વા ફ્ ૂનો શૉ્ મેળવવો, તણાવ-પ્રકારનો માર્ાનો દુખાવો, ક્ોવનક માઇગ્ેન)

હા

ના

ઉબકરા, ઉલટરી અને/અથવરા ઝરાડરા
અ્ય જાણીતા કારણો અર્વા પદરસસર્વતઓ સાર્ે સંબવં ધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે,
બાળકોમાં ચિંતાને કારણે ક્ષચણક ઉલ્ી, ક્ોવનક વેનસ્બરુલર દડસફંકશન,
irritable bowel syndrome, આંતરડા રોગ, િવાની આડઅસરો)

હા

ના

જો તિમે બધરાને નરામરાં જવરાબ આપ્યો હો્ય, તિો પછરીનરા પ્રશ્ન પર જાઓ.
ે
જો તિમે પ્રશ્ન 2 મરાં બે અથવરા વધ ુ લક્ષણોનો જવરાબ હરામરાં આપ્યો હો્ય, તિો “જો તિમે કહં ુ હો્ય તિો” હઠળનરા
મરાગદિનન
્ગ ્ગ ે
ુ
અનસરોહરાપ્રશ્ન
1 મરાં કોઈપણ લક્ષણો મરાટ.ે
જો તિમે પ્રશ્ન 2 હેઠળ મરાત્ એક જ લક્ષણ મરાટે હરામરાં જવરાબ આપ્યો હો્ય, તિો િરાળરામરાં અથવરા બરાળ સંભરાળમરાં જિો નહીં અન:ે

•
•
•

ુ તમારા લક્ષણોમા ં ઓછામા ં ઓછા 24 કલાક (અર્વા તમને ઉબકા, ઉલ્ી અર્વા ઝાડા હોય તો 48 કલાક)
જયાં સધી
અને જયાં સુધી તમને તાવ ન આવે તયાં સુધી ઘરે જ રહો.
ભાઈ-બહેનો અર્વા તમે જેની સાર્ે રહો છો તેવા અ્ય લોકોને જયાં સુધી લક્ષણો ન િે ખાય તયાં સુધી ઘરે રહેવાની જરૂર
નર્ી.
ૂ
ે િરરોજ
તમારે આજે આ ટલમાં
બાકીના પ્રશ્ોની સમીક્ષા કરવાની જરૂર નર્ી. શાળા અર્વા બાળ સંભાળમા ં જતા પહલા
સક્ીનીંગ ટૂલ ફરીર્ી લો.

ે
3. શંુ તિમરારરી પરાસે આમરાંથી કોઈ લક્ષણો છ?
નવી, બગડતી અને તમારી પાસે પહેલાર્ી છે તેવા અ્ય જાણીતા કારણો અર્વા સસર્વતઓર્ી સંબવધત
ં
ન હોય તેવા કોઈપણ
અર્વા બધાને પસંિ કરો.
પેટ નો દુખરાવો
અ્ય જાણીતા કારણો અર્વા શરતો સાર્ે સંબવધત
ં
નર્ી (ઉિાહરણ તરીક,ે માવસક ખેંિાણ,
ગેસટ્ોએસોફેજલ દરફલકસ રોગ)

હા

ના

આંખ આવવી
અ્ય જાણીતા કારણો અર્વા શરતો સાર્ે સંબવં ધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, બલેફેદરદ્સ, દરકર્્ સ્ાઈઝ)

હા

ના

ભ કૂખ ઓછરી લરાગવી અથવરા ન લરાગવી (મરાત્ નરાનરા બરાળકો)
અ્ય જાણીતા કારણો અર્વા શરતો સાર્ે સંબવં ધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, ચિંતા, કબજજયાત)

હા

ના

જો તિમે બધરાને નરામરાં જવરાબ આપ્યો હો્ય, તિો પછરીનરા પ્રશ્ન પર જાઓ.
જો તિમે પ્રશ્ન 3 હેઠળનરા કોઈપણ લક્ષણો મરાટે હરામરાં જવરાબ આપ્યો હો્ય, તિો િરાળરા અથવરા બરાળ સંભરાળમરાં જિો નહીં અન:ે

•
•
•

ઓછામાં ઓછા 24 કલાક સુધી તમારા લક્ષણોમા ં સુધારો ન ર્ાય તયા ં સુધી ઘરે જ રહો.

ભાઈ-બહેનો અર્વા તમે જેની સાર્ે રહો છો તેવા અ્ય લોકોને જયાં સુધી લક્ષણો ન િે ખાય તયાં સુધી ઘરે રહેવાની જરૂર
નર્ી.
ૂ
ે િરરોજ
તમારે આજે આ ટલમાં
બાકીના પ્રશ્ોની સમીક્ષા કરવાની જરૂર નર્ી. શાળા અર્વા બાળ સંભાળમા ં જતા પહલા
સક્ીનીંગ ટૂલ ફરીર્ી લો.

3

ે ુ જોઈએ,
ે
4. શંુ તિમને કહવરામરાં
આવયંુ છે કે તિમરારે હરાલમરાં ્વોરે નટરાઇન થવંુ જોઈએ, અલગ રહવં
ુ
ુ
ે જોઈએ અથવરા િરાળરા અથવરા બરાળ સભરાળમરા
ઘરે રહવં
ં
ં ન જવં જોઈએ?

હા

ના

ે
ે આરોગય એકમ, ફડરલ
ડૉક્ર, આરોગય સંભાળ પ્રિાતા, જાહર
બોડર
્ષ એજ્્ અર્વા
અ્ય સરકારી સતિાવધકારી દ્ારા કહેવામા ં આવે તે શામેલ હોઈ શકે છે .
ે
મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે તયાં ફડરલ
આવશયકતાઓ છે https://travel.gc.ca/travel-covid
ુ
ુ
કેનેડાની બહાર મસાફરી
કરનાર વયસકતઓ મા્,ે પછી ભલેને કવોર્્ીનમાર્ી
ૅ
ં મસકત
આપવામા ં આવી હોય.
જો તિમે નરામરાં જવરાબ આપ્યો હો્ય, તિો આગલરા પ્રશ્ન પર જાઓ.
જો તિમે પ્રશ્ન 4 નો જવરાબ હરામરાં આપ્યો હો્ય, તિો િરાળરા અથવરા બરાળ સંભરાળમરાં જિો નહીં અને:

•

ુ
ઘરે રહો અને પરીક્ષણ કરાવવા, clinical assessment centreની મલાકાત
લેવા અર્વા તબીબી ક્ોક્ી વસવાય
બહાર જશો નહીં.

•
•

ુ
તમને પ્રિાન કરવામાં આવલ
ે કોઈપણ અ્ય માગિશ્ષ
્ષ ન અર્વા દિશાઓને અનસરો

ે
ભાઈ-બહેનો અને અ્ય લોકો કે જેની સાર્ે તમે રહો છો તેમણે ઘરે રહેવાની જરૂર નર્ી વસવાય કે તેમને કવોર્્ાઈન,
ે
આઈસોલે્ અર્વા ઘરે રહેવાન ુ ં પણ કહવામાં
ન આવે.

•

તમારે આજે આ ટૂલમા ં બાકીના પ્રશ્ોની સમીક્ષા કરવાની જરૂર નર્ી. શાળા અર્વા બાળ સંભાળમા ં જતા પહેલા િરરોજ
ૂ ફરીર્ી લો.
સક્ીનીંગ ટલ

5. છે લલરા 10 ટદવસમરાં તિમે COVID-19 મરાટે સકરારરાતમક પરરીક્ષણ કયું ુ છે ?

હા

ના

આમાં લેબોરે ્રી-આધાદરત આમાં લેબોરે ્રી-આધાદરત PCR પરીક્ષણ, ઝડપી પરમાણુ
પરીક્ષણ, ઝડપી એન્્જેન પરીક્ષણ અર્વા અ્ય ઘર-આધાદરત સવ-પરીક્ષણ કી્ પર
હકારાતમક COVID-19 પરીક્ષણ પદરણામ શામેલ છે .
જો તિમે નરામરાં જવરાબ આપ્યો હો્ય, તિો નીચેનરા શવભરાગ પર જાઓ “જો તિમે બધરા પ્રશ્નોનરા ‘નરા’ જવરાબ આપ્યો છે .”
જો તિમે હરામરાં જવરાબ આપ્યો હો્ય, તિો િરાળરા અથવરા બરાળ સંભરાળમરાં જિો નહીં અન:ે

•
•

તમારે ઓછામાં ઓછા 10 ટદવસશાળા/બાળકની સંભાળ મા્ે અલગ રહેવ ું જોઈએ અને હાજરી આપવી જોઈએ નહીં

ુ
જો તમને લક્ષણો િે ખાય છે , તો ઓછામાં ઓછા 10 ટદવસમા્ે શાળા અર્વા બાળ સંભાળમા ં જશો નહીં અને જયાં સધી
તમને પણ તાવ ન આવે અને તમારા લક્ષણોમાં ઓછામાં ઓછા 24 કલાક (ઉબકા, ઉલ્ી અને/અર્વા ઝાડા મા્ે 48
ુ
ુ
કલાક) સુધી સધારો
ર્તો નર્ી. clinical assessment centre અર્વા તબીબી ક્ોક્ીની મલાકાત
લેવા વસવાય
છોડશો નહીં.

દે
નૉૅધ: તમારા આરોગય સંભાળ પ્રિાતાના વનિશના
આધારે અલગતાની અવવધમાં ફેરફાર કરવામાં આવી શકે છે .

•

જો તમને ગંભીર બીમારીન ુ ં જોખમ વધારે હોય, તો તમારા આરોગયસભાળ
ં
પ્રિાતાનો સંપક્ષ કરો કારણ કે તમે
COVID-19 સારવાર મા્ે લાયક હોઈ શકો છો.

•

ભાઈ-બહેનો અને તમે જેની સાર્ે રહો છો તેવા અ્ય લોકોએ COVID-19 મા્ે સકારાતમક પરીક્ષણ કરનાર વયસકત સાર્ે
તેમના છે લલા સપકમાં
ં ્ષ આવયા પછી 10 દિવસ સુધી નીિે મુજબ કરવ ું જોઈએ:

ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ

•
•
•

•
•

લક્ષણો મા્ે સવ-વનરીક્ષણ. જો તેઓમાં COVID-19નુ ં કોઈ લક્ષણ િે ખાય તો તેઓએ તરત જ સવ-અલગ ર્ઈ જવું
જોઈએ અને જો લાયક હોય તો પરીક્ષણ કરાવવું જોઈએ.
ે
તમામ સાવ્ષજવનક સેદ્ંગસમા ં (શાળા અને બાળ સંભાળ સદહત) સારી રીતે ફી્ કરે લ માસક પહરો

ૃ
ચબન-આવશયક પ્રવવતિઓ
્ાળો જયા ં તેમને તેમનો માસક ઉતારવાની જરૂર હોય (ઉિાહરણ તરીકે, સંગીતના વગમા
્ષ ં
પવનનુ ં સાધન વગાડવું અર્વા રમતગમત મા્ે તેમનો માસક દૂ ર કરવો; જમવાન)ુ ં

ુ
રોગપ્રવતકારક શસકત ઓછી હોય અર્વા બીમારીનુ ં જોખમ વધારે હોય (િા.ત., વદરષ્ઠ)ની ચબન-આવશયક મલાકાત
્ાળો

ુ
ે હોમસ જેવી ઉચિ જોખમવાળી સેદ્ંગસની ચબન-આવશયક મલાકાત
હોસસપ્લો અને લાંબા ગાળાના કર
્ાળો

જો તિમે બધરા પ્રશ્નોનરા જવરાબ નરામરાં આપ્યરા હો્ય, તિો તિમે િરાળરા/બરાળ સંભરાળમરાં જઈ િકો છો.

ૂ
જો તમે બીમાર અનુભવો છો કે તચબયત સારી નર્ી, તો પણ આ સક્ીનીંગ ટૂલમા ં સચિબદ્ધ
ન હોય તેવા લક્ષણો સાર્,ે
તમારે ઘરે રહેવ ું જોઈએ. જો જરૂરી હોય તો ડૉક્ર સાર્ે વાત કરો. અતયત
ં ગભીર
ં
લક્ષણો ધરાવતી વયસકતઓને તાતકાચલક
સંભાળની જરૂર હોય તો પોતાના સૌર્ી નજીકના ક્ોક્ી વવભાગમા ં જવું જોઈએ.

ે િરરોજ આ સક્ીનીંગ ફરી લો.
શાળા/બાળ સંભાળમા ં જતા પહલા
ુ લક્ષણો ધરરાવતિરા અથવરા COVID-19 વરાળરા
જો તિમે વ્યક્તિ સરાથેનરા તિમરારરા છે લલરા એ્સપોઝર પછરીનરા 10 ટદવસ સધી
વ્યક્તિનરા નજીકનરા સંપક્ગ તિરરીકે ઓળખરા્યરા હો્ય તિો:

•
•

ે
તમામ સાવ્ષજવનક સેદ્ંગસમા ં (શાળા અને બાળ સંભાળ સદહત) સારી રીતે ફી્ કરે લ માસક પહરો

ૃ
ચબન-આવશયક પ્રવવતિઓ
્ાળો જયા ં તમારે તમારો માસક ઉતારવાની જરૂર હોય (ઉિાહરણ તરીકે, સંગીત વગમા
્ષ ં
પવનનુ ં સાધન વગાડવું અર્વા રમતગમત મા્ે તમારા માસકને દૂ ર કરવ)ું
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•
•

ુ
રોગપ્રવતકારક શસકત ઓછી હોય અર્વા બીમારીનુ ં જોખમ વધારે હોય (િા.ત., વદરષ્ઠ)ની ચબન-આવશયક મલાકાત
્ાળો
ુ
ે હોમસ જેવી ઉચિ જોખમવાળી સેદ્ંગસની ચબન-આવશયક મલાકાત
હોસસપ્લો અને લાંબા ગાળાના કર
્ાળો.

ુ
ં ફરતા COVID-19 અને અ્ય
નકારાતમક COVID-19 પરીક્ષણ પદરણામોને ધયાનમાં લીધા વવના, આ પગલા ં સમિાયમા
શ્વસન વાયરસના ફેલાવા સામે વનવારણનુ ં વધારાનુ ં સતર બની શકે છે .
ુ
ુ ં દખરાવો/
કૂ િૉટ મળ્યો હો્ય અને તિમને હળવો થરાક, સ્નરાયમરા
જો તિમને છે લલરા 48 કલરાકમરાં COVID-19 રસી અથવરા ફલનો
ુ
સરાંધરાનો દખરાવો
અને/અથવરા મરાથરાનો દુખરાવો હો્ય તિો:

•
•

ુ
જો તમને હળવો ર્ાક/ર્ાક, સનારુમા ં દખાવો
અને/અર્વા સાધાનો
ં
દુ ખાવો જે રસીકરણ પછી જ શરૂ ર્યો હોય, તો
ૂ ્ષ સમય મા્ે યોગય રીતે ફી્ કરે લ માસક પહેરવ ું જોઈએ.
તમારે શાળા/બાળકની સંભાળમા ં સંપણ

જો તમારા લક્ષણો વધુ ખરાબ ર્ાય, છે લલા 48 કલાક િા્ુ રહ,ે અર્વા જો તમને અ્ય લક્ષણો િે ખાય છે તો: તમારે
તરત જ શાળા/બાળ સંભાળ છોડી િે વી જોઈએ.

ુ
જો તિમે છે લલરા 14 ટદવસમરાં કેનેડરાની બહરાર મસરાફરરી
કરરી હો્ય

•

તમારે ફેડરલ દિશાવનિદે શોનુ ં પાલન કરવું આવશયક છે (https://travel.gc.ca/travel-covid) કેનેડા પાછા ફયા્ષ
પછી, તમારે કવોરે ્્ાઇન કરવાની જરૂર ન હોય તો પણ.

આરોગ્ય અને સલરામતિી ટરીપસ

ૃ
પ્રાંતીય આવશયકતાઓને દૂ ર કરવાનો અર્્ષ એ નર્ી કે COVID-19 મા્ે ન ુ ં જોખમ અદશય
ર્ઈ ગર ું છે . COVID-19ર્ી
પોતાને અને અ્યોને બિાવવા મા્ે આપણે હજુ પણ આપણો ભાગ ભજવવાની જરૂર છે . આમાં હાર્ની સારી સવચછતાનો
અભયાસ કરવો અને જયાં ભલામણ કરવામાં આવે અર્વા જરૂરી હોય તયાં માસક પહેરવાનો સમાવશ
ે ર્ાય છે .

જ્યરારે પરાત્ હો્ય ત્યરારે COVID-19 રસી અને અન્ય શન્યશમતિ રસીકરણ મેળવો.
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રસીઓ સલામત, અસરકારક અને તમને અને તમારી આસપાસના લોકોને િેપી રોગોર્ી બિાવવાની શ્ેષ્ઠ રીત છે . અહીં
વધુ જાણો: https://www.ontario.ca/page/vaccines
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