
  

    
 

                              

                 
            

     

            
        

                 
           

                

  

              

              

   

      

                

    

           
   

 

  
          

    

 

       
          

  

 

          

              
          

              
           

ં ં

ે ં
ૃ

આરોગ્ય મતં્રાલ્ય  |  શિક્ષણ મતં્રાલ્ય 

િરાળરા અને બરાળ સભંરાળ  
સ્ક્રીશનંગ સરાધન છેલલે અપડેટ કર્યું: 31 ઓગસ્ટ, 2022 

તારીખ (માસ-દિવસ-વર્ષ) 

જો તપરાસ કરવરામરાં આવી રહે ુ જોખમ ધરરાવતરા સરામ ૂ ંલ વ્યક્ત રોગપ્રશતકરારક િક્ત ધરરાવતી હો્ય1 અથવરા સૌથી વધ હહક સભરાળ 
વ્યવસ્થરામરાં રહે ે, હોકસ્પટલ સ્્ૂ ે સમદરા્ય ભરાગીદરારરી કરા્ય્યક્મ), આ ્યોગ્ય સ્ક્રીશનંગ ટલ નથી.તી હો્ય (ઉદરાહરણ તરરીક લ, શિક્ષણ અન ુ ૂ 
્યોગ્ય સરાધન મળરી િકે છે https://covid-19.ontario.ca/school-screening 

સ્ાફ, વવદ્ાર્થીઓ, બાળકો અને મુ ં ં જતા પહે ુ ં જોઈએ. માતા-લાકાતીઓએ િરરોજ શાળા અર્વા બાળ સભાળમા લા સક્ીવનંગ કરવ 
વપતા/વાલીઓ આ બાળક અર્વા વવદ્ાર્થી વતી ભરી શકે છે. 

આ સક્ીવનંગ ટૂ ં ૂ ં ુલમા સચિબદ્ધ ન હોય તેવા લક્ષણો સદહત, માિગી અનભવતી હોય અર્વા બીમારીના નવા અર્વા બગડતા લક્ષણો 
હોય, તો ઓછામાં ે 48 કલાક) સુ ં સ ુઓછા 24 કલાક (અર્વા ઉબકા, ઉલ્ી અને/અર્વા ઝાડા મા્ ધી તેમના લક્ષણોમા ધારો ન 
ર્ાય તયાં સ ુ ે રહે ુ ં જોઈએ. ) અને જો જરૂરી હોય તો તેમના આરોગય સભાળ પ્રિાતા પાસેર્ી મલયાકન મેળવો.ધી ઘર વ ં ૂ ં 

સ્ક્રીશનંગ મરાટેનરા સવરાલો 

પ્રશ્ો 1, 2 અને 3 મા્ે, તમે બધા લક્ષણો મા્ “ના” પસ ં ે આમાં ુ પડેે િ કરી શકો છો જો બનં ર્ી લાગ છે: 

ુ 
તો 48 કલાક) અને 

• તમારા લક્ષણોમાં ઓછામાં ઓછા 24 કલાકર્ી સધારો ર્ઈ રહ્ો છે (જો તમને ઉબકા, ઉલ્ી અને/અર્વા ઝાડા હોય 

• તમને તાવ નર્ી. 

1. શંુ ે આમરાં ેતમન થી કોઈ લક્ષણો છ? 

નવા, બગડતા અને અનય જાણીતા કારણો અર્વા પદરસસર્વતઓ સાર્ે  ં ંસબંવધત ન હોય તેવા કોઈપણ અર્વા બધા પસિ કરો. 

તરાવ અને/અથવરા િરદરી હા ના 

ઉધરસ 
અનય જાણીતા કારણો અર્વા શરતો સાર્ે સબંવંધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, લાબંા સમયર્ી 
અવરોધક પલમોનરી રોગ) 

હા ના 

હરાફં ચઢવો 
અનય જાણીતા કારણો અર્વા સસર્વતઓર્ી સબંવંધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, અસર્મા, ક્ોવનક અવરોધક 
પલમોનરી રોગ, ગભંીર હા ્્ષ એ્ેક) 

હા ના 

સ્વરાદ અથવરા સ ૂંઘવરાની િક્તમરાં ઘટરાડો થવો અથવરા ગમુરાવવી 
અનય જાણીતા કારણો અર્વા શરતો સાર્ે સબંવંધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, નાકના પોચલપસ, 
એલજથી, ન્રુોલોજીકલ દડસઓડ્ષર) 

હા ના 

જો તમે બધરાને નરા જવરાબ આપ્યો હો્ય, તો પછરીનરા પ્રશ્ન પર જાઓ. 

1. ઓછરી રોગપ્રશતકરારક િક્ત ના ઉિાહરણો કેનસરની કીમોર્રેાપી, CD4 T ચલમફોસાઇ્ની સખયા 200 કરતા ઓછી સાર્ે સારવાર ન કરાયેલ ં 
HIV િેપ, સં્ કુત પ્રાર્વમક ઇમ્નોડુ ે ્ષર, 14 દિવસર્ી વધુ ે 20 વમચલગ્ામ/દિવસ (અર્વા સમકક્ષ) કરતાં વધુદફવસયનસી દડસઓડ સમય મા્ 
વપ્રડનીસોન લેવ,ંુ અને અનય રોગપ્રવતકારક િમનકારી િવાઓ લેવાનો સમાવશે ર્ાય છે. આ સક્ીવનંગ ટલ મા્, વદ્ધાવસર્ા, ડાયાચબ્ીસ અને ૂ ે ૃ 
અંવતમ તબક્ાના મ ૂ ુ ં આવતા નર્ી.ત્રવપંડના રોગ જેવા પદરબળોને સામાનય રીતે ઇમ્નોકોમપ્રોમાઇઝડ ગણવામા 

1 

https://covid-19.ontario.ca/school-screening


                

          
            
             

                
      

           
             

      

             
              
           

             
        

         
             

            
            

           

 
            

          
           

               
       

              
         
             

            
           

           

 
            

         
          

                 
   

      

                 
  

    
          

     

 

જો તમે પ્રશ્ન 1 મરાં ે હરામરાં જવરાબ આપ્યો હો્ય, તો િરાળરા અથવરા બરાળ સં ં જિો નહીં અને:નરા કોઈપણ લક્ષણો મરાટ ભરાળમરા 

• જો COVID-19 પરીક્ષણ ઉપલબધ હોય, તો તમને 1 PCR અર્વા ઝડપી આણવીય પરીક્ષણ (જો યોગય હોય તો) 
અર્વા 2 ઝડપી એનન્જેન પરીક્ષણો 24 ર્ી 48 કલાકના અંતરે લેવામાં આવે તે મા્ે પ્રોતસાદહત કરવામાં આવે છે (જો 
પ્રર્મસકારાતમક હોય તો બીજા પરીક્ષણની જરૂર નર્ી) . પરીક્ષણ કરાવવા વસવાય, તબીબી મ ૂ ં ે ુલયાકન કનદ્ર ની મલાકાત 
લેવા અર્વા તબીબી ક્ોક્ી મા્ે બહાર જશો નહીં. જો તમને છાતીમાં દુખાવો અર્વા શ્ાસ લેવામાં તકલીફ જેવા 
ગં ંભીર લક્ષણો હોય, તો નજીકના ક્ોક્ી વવભાગમા જાઓ. 

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

• જો તમને ગં ુ જોખમ વધાર હોય, તો તમાર COVID-19ની સારવાર મેળવવાની સમયમયાિાને ધયાનમા ભીર બીમારીન ં ે ે ્ષ ં 
રાખીને શક્ય તે્લી વહે ે પરીક્ષણ કરાવવું જોઈએ. ગભીર બીમારીને રોકવા મા્ે તમને ઉપલબધ ઉપિારોર્ી લી તક ં 
ફાયિો ર્ઈ શકે છે. આ સમયે, સકારાતમક ઝડપી એનન્જેન પરીક્ષણ પદરણામ COVID-19 સારવાર શરૂ કરવા 
મા્ે પ ૂ ુ ં છે, જેઓ પાત્રતા ધરાવે છે, અને PCR અર્વા ઝડપી આણવીય પરીક્ષણ દ્ારા પન્્ કરવાની જરૂર નર્ી.રત ુ 
COVID-19 પરીક્ષણ અને સારવાર વવકલપો વવશે વધુજાણો 
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-clinical-assessments-and-testing. 

• તમારા લક્ષણો શરૂ ર્યા પછી 10 દિવસ મા્ે વધારાની સાવિેતીઓ:ϕ તમામ સાવ્ષ  ં(શાળા અને બાળ સં ે તેવ ું માસક પહરોેજવનક સર્ાનમા ભાળ સદહત) સારી રીતે ફી્ રહ ϕ ચબન-આવશયક પ્રવવતિઓ ્ાળો જયાં તમાર તમારો માસક ઉતારવાની જરૂર હોય (ઉિાહરણ તરીક, સગીતના વગ્ષ ૃ ે ે ં માં 
હવાર્ી વાગતુંસાધન વગાડવુંઅર્વા રમતગમત મા્ે તમારા માસકને દૂર કરવ;ંુ બહાર જમવાન)ંુϕ ે ુરોગપ્રવતકારક શસકત ઓછી હોય અર્વા બીમારીનું જોખમ વધાર હોય (િા.ત., વદર્્ઠ)ની ચબન-આવશયક મલાકાત 

ϕ ્ાળો 
હોસસપ્લો અને લાં ે ં ુબા ગાળાના કર હોમસ જેવી ઉચિ જોખમવાળા સર્ાનોમા ચબન-આવશયક મલાકાત ્ાળો 

નોંધ: નકારાતમક COVID-19 પરીક્ષણ પદરણામો ધરાવતા લોકો મા્ે, આ વધારાની સાવિેતીઓ સમિાયમાુ ં ફરતા 
COVID-19 અને અનય શ્સન વાયરસના ફેલાવા સામે વનવારણનું વધારાનું સતર બની શકે છે. 

• ભાઈ-બહે ે ેલલા સં ્ષમા ંનો અને તમે જેની સાર્ રહો છો તેવા અનય લોકોએ COVID-19 લક્ષણો ધરાવતી વયસકતના છ પક 
આવયા પછી 10 દિવસ સુ ે મ ુ ુ ં જોઈએ:ધી નીિ જબ કરવ ϕ લક્ષણો મા્ે સવ-વનરીક્ષણ. જો તેઓમા ંCOVID-19નું કોઈ લક્ષણ િેખાય તો તેઓએ તરત જ સવ-અલગ ર્ઈ જવું 

ϕ જોઈએ અને જો લાયક હોય તો પરીક્ષણ કરાવવું જોઈએ. 

ϕ તમામ સાવ્ષ  ં(શાળા અને બાળ સં ે તેવ ું માસક પહરોેજવનક સર્ાનમા ભાળ સદહત) સારી રીતે ફી્ રહ 

ચબન-આવશયક પ્રવ ૃ ં ે, સં ્ષ ંવતિઓ ્ાળો જયા તેમને તેમનો માસક ઉતારવાની જરૂર હોય (ઉિાહરણ તરીક ગીતના વગમા 
હવાર્ી વાગતુંસાધન વગાડવુંઅર્વા રમતગમત મા્ે તેમનો માસક દૂર કરવો; જમવાન)ંુϕ ે ુરોગપ્રવતકારક શસકત ઓછી હોય અર્વા બીમારીનું જોખમ વધાર હોય (િા.ત., વદર્્ઠ)ની ચબન-આવશયક મલાકાત 

ϕ ્ાળો 
હોસસપ્લો અને લાં ેર હોમસ જેવી ઉચિ જોખમવાળા સર્ાનોમાં ચબન-આવશયક મલાકાત ્ાળો બા ગાળાના ક ુ 

નોંધ: કોઈપણ COVID-19 પરીક્ષણ પદરણામોને ધયાનમાં ં ુ ં ફરતા COVID-19 અનેલીધા વવના, આ પગલા સમિાયમા 
અનય શ્સન વાયરસના ફેલાવા સામે વનવારણનું વધારાનું સતર બની શકે છે. 

• તમારે આજે આ ટૂ ં બાકીના પ્રશ્ોની સમીક્ષા કરવાની જરૂર નર્ી. શાળા અર્વા બાળ સં ં જતા પહેલમા ભાળમા લા િરરોજ 
સક્ીવનંગ ટલૂ ફરીર્ી લો. 

2. શંુ ે આમરાં ેતમન થી કોઈ લક્ષણો છ? 

નવી, બગડતી અને તમને પહે ંલાર્ી છે તેવા અનય જાણીતા કારણો અર્વા સસર્વતઓર્ી સબંવધત ન હોય તેવા કોઈપણ અર્વા 
બધાને પસિં કરો. 

સ્નરાયનો દ:ખરાવો અથવરા સરાધરાની પીડરા ુ ુ ં હા ના 
અનય જાણીતા કારણો અર્વા પદરસસર્વતઓ સાર્ે સબં ં ે ેવધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીક, છલલા 
48 કલાકમા ંCOVID-19 રસી અને/અર્વા ફ્ ૂશૉ્ મેળવવો, અસસર્વા, ફાઈબ્ોમીઆલજીઆ) 

2 

https://covid-19.ontario.ca/covid-19-clinical-assessments-and-testing


  
          
       

  

 

 
            

     

 

    
          

      

 

 
         

        

 

  
         

       
   

 

          

                  
     

                  

            
           

                     

                 
   

      

                 
  

  
          

   

 

 
          

   

       
         

  

          

                

             

                     

                 
   

અશતિ્ય થરાક 
અસવસર્ હોવાની સામાનય લાગણી, ઉજા્ષનો અભાવ, અનય જાણીતા કારણો અર્વા સસર્વતઓર્ી 
સબંવંધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, છેલલા 48 કલાકમા ંCOVID-19 રસી અને/અર્વા ફ્ ૂનો શૉ્ 
મેળવવો, હતાશા, અવનદ્રા, ર્ાઇરોઇડ તકલીફ, એવનવમયા, જીવલેણ) 

હા ના 

ગળં સ ૂકરાવું 
ગળવામાં પીડા ર્વી અને ગળવામાં મશુકેલી, અનય જાણીતા કારણો અર્વા સસર્વતઓ સાર્ે 
સબંવંધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, અનનુાવસક ્ીપા,ં એવસડ દરફલકસ) 

હા ના 

વહતે ંુ અથવરા ભરરા્ેયલં/ુબધં નરાક 
અનય જાણીતા કારણો અર્વા પદરસસર્વતઓ સાર્ે સબંવંધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, મોસમી 
એલજથી, ્ંઠડા હવામાનમાં બહાર રહવે ુ,ં લાબંા સમયર્ી સાઇનસાઇદ્સ) 

હા ના 

મરાથરાનો દુ :ખરાવો 
અનય જાણીતા કારણો અર્વા સસર્વતઓર્ી સબંવંધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, છેલલા 48 કલાકમાં 
COVID-19 રસી અને/અર્વા ફ્ ૂનો શૉ્ મેળવવો, તણાવ-પ્રકારનો માર્ાનો દુ ખાવો, ક્ોવનક માઇગે્ન) 

હા  ના 

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

હા ના 

જો તમે બધરાને નરા જવરાબ આપ્યો હો્ય, તો પછરીનરા પ્રશ્ન પર જાઓ. 

જો તમે પ્રશ્ન 2 મરાં ે અથવરા વધુ ે કહંુ હો્ય તો” હઠળનરા મરાગદિનન અનસરોબ લક્ષણોનો જવરાબ હરા આપ્યો હો્ય, તો “જો તમ ે ્ય ્ય ે ુ 
હરા પ્રશ્ન 1 મરાં કોઈપણ લક્ષણો મરાટે. 

જો તમે પ્રશ્ન 2 હે ે હરા જવરાબ આપ્યો હો્ય, તો િરાળરામરાં અથવરા બરાળ સં ં ેઠળ મરાત્ એક જ લક્ષણ મરાટ ભરાળમરા જિો નહીં અન: 

• જયાં ુ ં ંસધી તમારા લક્ષણોમા ઓછામા ઓછા 24 કલાક (અર્વા તમને ઉબકા, ઉલ્ી અર્વા ઝાડા હોય તો 48 કલાક) 
અને જયાં સ ુ ે તયાં સ ુ ેધી તમને તાવ ન આવ ધી ઘર જ રહો. 

• ભાઈ-બહે ે રહો છો તેવા અનય લોકોને જયાં સ ુ ેખાય તયાં સ ુ ે રહેનો અર્વા તમે જેની સાર્ ધી લક્ષણો ન િ ધી ઘર વાની જરૂર 
નર્ી. 

• તમારે આજે આ ટૂ ં બાકીના પ્રશ્ોની સમીક્ષા કરવાની જરૂર નર્ી. શાળા અર્વા બાળ સં ં જતા પહેલમા ભાળમા લા િરરોજ 
સક્ીવનંગ ટલૂ ફરીર્ી લો. 

3. શંુ ે આમરાં ેતમન થી કોઈ લક્ષણો છ? 

નવી, બગડતી અને તમને પહે ંલાર્ી છે તેવા અનય જાણીતા કારણો અર્વા સસર્વતઓર્ી સબંવધત ન હોય તેવા કોઈપણ અર્વા 
બધાને પસિં કરો. 

પેટ નો દુખરાવો હા ના 
અનય જાણીતા કારણો અર્વા શરતો સાર્ે સબં ં ેવધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીક, માવસક ખેંિાણ, 
ગે ેજલ દરફલકસ રોગ)સટ્ોએસોફ 

આંખ આવવી 
અનય જાણીતા કારણો અર્વા શરતો સાર્ે સબંવંધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, બલેફેદરદ્સ, દરકરન્ સ્ાઈઝ) 

હા ના 

ભ ૂખ ઓછરી લરાગવી અથવરા ન લરાગવી (મરાત્ નરાનરા બરાળકો) 
અનય જાણીતા કારણો અર્વા શરતો સાર્ે સબંવંધત નર્ી (ઉિાહરણ તરીકે, ચિંતા, કબજજયાત) 

હા ના 

જો તમે બધરાને નરા જવરાબ આપ્યો હો્ય, તો પછરીનરા પ્રશ્ન પર જાઓ. 

જો તમે પ્રશ્ન 3 હે ે હરા જવરાબ આપ્યો હો્ય, તો િરાળરા અથવરા બરાળ સં ં ેઠળનરા કોઈપણ લક્ષણો મરાટ ભરાળમરા જિો નહીં અન: 

• ઓછામાં ઓછા 24 કલાક સુ ં સ ુ ં સ ુ ેધી તમારા લક્ષણોમા ધારો ન ર્ાય તયા ધી ઘર જ રહો. 

• ભાઈ-બહે ે રહો છો તેવા અનય લોકોને જયાં સ ુ ેખાય તયાં સ ુ ે રહેનો અર્વા તમે જેની સાર્ ધી લક્ષણો ન િ ધી ઘર વાની જરૂર 
નર્ી. 

• તમારે આજે આ ટલમાં બાકીના પ્રશ્ોની સમીક્ષા કરવાની જરૂર નર્ી. શાળા અર્વા બાળ સભાળમાં જતા પહલા િરરોજ ૂ ં ે 
સક્ીવનંગ ટલૂ ફરીર્ી લો. 
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ે ે છ ક તમરાર ્વોર ે ના4. શંુ તમન કહવરામરાં આવયંુ ે ે ે હરાલમરાં ેનટરાઇન થવંુ જોઈએ, અલગ રહવંુ જોઈએ, હા 
ઘરે ે ુ જોઈએ અથવરા િરાળરા અથવરા બરાળ સભરાળમરા ન જવંરહવં ં ં ુ જોઈએ? 

આમાં ડૉક્ર, આરોગય સં ે ેડરલ બોડ્ષર એજન્ અર્વા ભાળ પ્રિાતા, જાહર આરોગય એકમ, ફ 
અનય સરકારી સતિાવધકારી દ્ારા કહે ં આવતું હોઈ શક છે.વામા ે 

કૃપા કરીને નોંધ કરો કે તયાં ફેડરલ આવશયકતાઓ છે (https://travel.gc.ca/travel-covid) કેનેડાની 
બહાર મુ ે ૅ ં ુ ંસાફરી કરનાર વયસકતઓ મા્, પછી ભલેને કવોરન્ીનમાર્ી મસકત આપવામા આવી હોય. 

જો તમે નરા જવરાબ આપ્યો હો્ય, તો આગલરા પ્રશ્ન પર જાઓ. 

જો તમે પ્રશ્ન 4 નો જવરાબ હરા આપ્યો હો્ય, તો િરાળરા અથવરા બરાળ સં ં ે:ભરાળમરા જિો નહીં અન 

• ઘરે ૂ ં ે ુરહો અને પરીક્ષણ કરાવવા, તબીબી મલયાકન કનદ્ર ની મલાકાત લેવા અર્વા તબીબી ક્ોક્ી વસવાય બહાર જશો 
નહીં. 

• તમને પ્રિાન કરવામાં ે ્ષ ુઆવલ કોઈપણ અનય માગિશ્ષન અર્વા દિશાઓને અનસરો 

• ભાઈ-બહે ે જેની સાર્ે તમે રહો છો તેમણે ે રહે ે ેનો અને અનય લોકો ક ઘર વાની જરૂર નર્ી વસવાય ક તેમને કવોરન્ાઈન, 
આઈસોલે્ અર્વા ઘરે રહે ુ ં પણ કહવામાં ન આવ.ેવાન ે 

• તમારે આજે આ ટૂ ં બાકીના પ્રશ્ોની સમીક્ષા કરવાની જરૂર નર્ી. શાળા અર્વા બાળ સં ં જતા પહેલમા ભાળમા લા િરરોજ 
સક્ીવનંગ ટલૂ ફરીર્ી લો. 

5. છેલલરા 10 હદવસમરાં તમે COVID-19 મરાટે સકરારરાતમક પરરીક્ષણ કયું ુ છે? હા ના 

આમાં લેબોરે્રી-આધાદરત PCR પરીક્ષણ, ઝડપી પરમાણુ પરીક્ષણ, ઝડપી એનન્જેન પરીક્ષણ 
અર્વા અનય ઘર-આધાદરત સવ-પરીક્ષણ કી્ પર હકારાતમક COVID-19 પરીક્ષણ પદરણામ શામેલ છે. 

જો તમે નરામરાં જવરાબ આપ્યો હો્ય, તો નીચેનરા શવભરાગ પર જાઓ “જો તમે બધરા પ્રશ્નોનરા ‘નરા’ જવરાબ આપ્યો છે.” 

જો તમે પ્રશ્ન 5 નો જવરાબ હરા આપ્યો હો્ય, અને તમને કોઈ નવરા અથવરા બગડતરા લક્ષણો ન હો્ય, તો તમે િરાળરા અથવરા બરાળ 
સં ંભરાળમરા જઈ િકો છો 

• જો તમને કોઈ નવા અર્વા બગડતા લક્ષણો હોય અર્વા વવકવસત ર્ાય, તો જયાં ુ ે અને તમારા સધી તમને તાવ ન આવ 
લક્ષણોમાં ં ુઓછામા ઓછા 24 કલાક (અર્વા જો તમને ઉબકા, ઉલ્ી અર્વા ઝાડા હોય તો 48 કલાક) સધી તમારા 
લક્ષણોમાં ુ ં ુ ેસધારો ન ર્ાય તયા સધી ઘર જ રહો. 

• તમે COVID-19 મા્ે ્ષ ુ ં 

ϕ
સકારાતમક પરીક્ષણ કયા પછી 10 દિવસ સધી (અર્વા લક્ષણો શરૂ ર્યા પછી, બેમાર્ી જે પણ 

પહે ેલા આવ): 

ϕ તમામ સાવ્ષ  ં(શાળા અને બાળ સં ે તેવ ું માસક પહરોેજવનક સર્ાનમા ભાળ સદહત) સારી રીતે ફી્ રહ 

ચબન-આવશયક પ્રવ ૃ ં ે ે, સં ્ષ ંવતિઓ ્ાળો જયા તમાર તમારો માસક ઉતારવાની જરૂર હોય (ઉિાહરણ તરીક ગીતના વગમા 
હવાર્ી વાગતુંસાધન વગાડવુંઅર્વા રમતગમત મા્ે તમારા માસકને દૂર કરવ;ંુ બહાર જમવાન)ંુϕ ુ ુરોગપ્રવતકારક શસકત ઓછી હોય અર્વા બીમારીન ંજોખમ વધારે હોય (િા.ત., વદર્્ઠ)ની ચબન-આવશયક મલાકાત 

ϕ ્ાળો 
હોસસપ્લો અને લાં ે ં ુબા ગાળાના કર હોમ જેવી ઉચિ જોખમવાળા સર્ાનોમાચબન-આવશયક મલાકાત ્ાળો. 

નોંધ: જો તમે છેલલા 10 દિવસમાં સકારાતમક પરીક્ષણ કરો છો, તો પછીર્ી તમે નકારાતમક પરીક્ષણ કરો તો પણ તમારે આ 
સ ૂ ુ પાલન કરવ ંિનાઓન ં ુ જોઈએ. 

• ભાઈ-બહે ે રહો છો તેવા અનય લોકોએ સકારાતમક પરીક્ષણ કરનાર વયસકત સાર્ે ેનો અને તમે જેની સાર્ તેમના છલલા 
સં ્ષમા ં આવયા પછી 10 દિવસ સુ ે મ ુ ુ ં જોઈએ:પક ધી નીિ જબ કરવ ϕ લક્ષણો મા્ે સવ-વનરીક્ષણ. જો તેઓમા ંCOVID-19નું કોઈ લક્ષણ િેખાય તો તેઓએ તરત જ સવ-અલગ ર્ઈ જવું 

ϕ જોઈએ અને જો લાયક હોય તો પરીક્ષણ કરાવવું જોઈએ. 

ϕ તમામ સાવ્ષ  ં(શાળા અને બાળ સં ે તેવ ું માસક પહરોેજવનક સર્ાનમા ભાળ સદહત) સારી રીતે ફી્ રહ 

ચબન-આવશયક પ્રવ ૃ ં ે, સં ્ષ ંવતિઓ ્ાળો જયા તેમને તેમનો માસક ઉતારવાની જરૂર હોય (ઉિાહરણ તરીક ગીતના વગમા 
હવાર્ી વાગતુંસાધન વગાડવુંઅર્વા રમતગમત મા્ે તેમનો માસક દૂર કરવો; જમવાન)ંુϕ ે ુરોગપ્રવતકારક શસકત ઓછી હોય અર્વા બીમારીનું જોખમ વધાર હોય (િા.ત., વદર્્ઠ)ની ચબન-આવશયક મલાકાત 

ϕ ્ાળો 
હોસસપ્લો અને લાં ે ં ુબા ગાળાના કર હોમસ જેવી ઉચિ જોખમવાળા સર્ાનોમા ચબન-આવશયક મલાકાત ્ાળો 

જો તમે બધરા પ્રશ્નોનરા જવરાબ નરામરાં ે િરાળરા/બરાળ સં ં જઈ િકો છો.આપ્યરા હો્ય, તો તમ ભરાળમરા 
જો તમે બીમાર અનુ ે તચબયત સારી નર્ી, તો પણ આ સક્ીવનંગ ટૂ ં સ ૂ ેભવો છો ક લમા ચિબદ્ધ ન હોય તેવા લક્ષણો સાર્, 
તમારે ે રહે ુ ં જોઈએ. જો જરૂરી હોય તો ડૉક્ર સાર્ે વાત કરો. અતયત ગભીર લક્ષણો ધરાવતી વયસકતઓને તાતકાચલક ઘર વ ં ં 
સં ં જવું જોઈએ.ભાળની જરૂર હોય તો પોતાના સૌર્ી નજીકના ક્ોક્ી વવભાગમા 
શાળા/બાળ સં ં ે ં લો.ભાળમા જતા પહલા િરરોજ આ સક્ીવનંગ ફરીર્ી ઉપયોગમા 
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ુ 
વ્યક્તનરા નજીકનરા સપંક્ય તરરીકે ઓળખરા્યરા હો્ય તો: 
જો તમે વ્યક્ત સરાથેનરા તમરારરા છેલલરા એ્સપોઝર પછરીનરા 10 હદવસ સધી લક્ષણો ધરરાવતરા અથવરા COVID-19 વરાળરા 

• તમામ સાવ્ષ  ં(શાળા અને બાળ સં ે તેવ ું માસક પહરોેજવનક સર્ાનમા ભાળ સદહત) સારી રીતે ફી્ રહ 

• ચબન-આવશયક પ્રવ ૃ ં ે ે, સં ્ષ ંવતિઓ ્ાળો જયા તમાર તમારો માસક ઉતારવાની જરૂર હોય (ઉિાહરણ તરીક ગીત વગમા 
હવાર્ી વાગતુંસાધન વગાડવુંઅર્વા રમતગમત મા્ે તમારા માસકને દૂર કરવ)ંુ 

ે ુ• રોગપ્રવતકારક શસકત ઓછી હોય અર્વા બીમારીનું જોખમ વધાર હોય (િા.ત., વદર્્ઠ)ની ચબન-આવશયક મલાકાત ્ાળો 

• હોસસપ્લો અને લાં ે ં ુબા ગાળાના કર હોમ જેવી ઉચિ જોખમવાળા સર્ાનોમાચબન-આવશયક મલાકાત ્ાળો. 

નોંધ: નકારાતમક COVID-19 પરીક્ષણ પદરણામોને ધયાનમાં ં ુ ં ફરતા COVID-19 અનેલીધા વવના, આ પગલા સમિાયમા 
અનય શ્સન વાયરસના ફેલાવા સામે વનવારણનું વધારાનું સતર બની શકે છે. 

જો તમને છેલલરા 10 હદવસમરા ંCOVID-19 નરા લક્ષણો દેખરા્યરા, તો લક્ષણો િરૂ થ્યરાનરા 10 હદવસ સધીુ : 

• તમામ સાવ્ષ  ં(શાળા અને બાળ સં ે તેવ ું માસક પહરોેજવનક સર્ાનમા ભાળ સદહત) સારી રીતે ફી્ રહ 

• ચબન-આવશયક પ્રવવતિઓ ્ાળો જયાં તમાર તમારો માસક ઉતારવાની જરૂર હોય (ઉિાહરણ તરીક, સગીતના વગ્ષ ૃ ે ે ં માં 
હવાર્ી વાગતુંસાધન વગાડવુંઅર્વા રમતગમત મા્ે તમારા માસકને દૂર કરવ;ંુ બહાર જમવાન)ંુ 

ે ુ• રોગપ્રવતકારક શસકત ઓછી હોય અર્વા બીમારીનું જોખમ વધાર હોય (િા.ત., વદર્્ઠ)ની ચબન-આવશયક મલાકાત ્ાળો 

• હોસસપ્લો અને લાં ે ં ુબા ગાળાના કર હોમસ જેવી ઉચિ જોખમવાળા સર્ાનોમા ચબન-આવશયક મલાકાત ્ાળો 

ે ુનોંધ: નકારાતમક COVID-19 પરીક્ષણ પદરણામો ધરાવતા લોકો મા્, આ પગલાં સમિાયમાં ફરતા COVID-19 અને 
અનય શ્સન વાયરસના ફેલાવા સામે વનવારણનું વધારાનું સતર બની શકે છે. 

ે ે ૂ ે ે ુ ુ 
સરાં ુ ખરાવો અન/અથવરા મરાથરાનો દુ ખરાવો હો્ય તો: 
જો તમન છલલરા 48 કલરાકમરા ંCOVID-19 રસી અથવરા ફલનો િૉટ મળ્યો હો્ય અન તમન હળવો થરાક, સ્નરાયમરાં દખરાવો/ 
ધરાનો દ ે 

• જો તમને હળવો ર્ાક/ર્ાક, સના્ુ ં ુ ં ુ ખાવો જે રસીકરણ પછી જ શરૂ ર્યો હોય, તોમા દખાવો અને/અર્વા સાધાનો દ 
તમાર શાળા/બાળકની સભાળમાં સપં ્ષ સમય મા્ યોગય રીતે ફી્ રહ તેવ ં માસક પહરવ ંજોઈએ.ે ં ણૂ ે ે ુ ે ુ 

• જો તમારા લક્ષણો વધુ ખરાબ ર્ાય, છેલલા 48 કલાક િા્ુ રહ,ે અર્વા જો તમને અનય લક્ષણો િેખાય છે તો: તમારે 
તરત જ શાળા/બાળ સં ેભાળ છોડી િવી જોઈએ. 

ુજો તમે છેલલરા 14 હદવસમરાં કેનેડરાની બહરાર મસરાફરરી કરરી હો્ય

• તમારે ફેડરલ દિશાવનિદેશોનું પાલન કરવુંઆવશયક છે (https://travel.gc.ca/travel-covid) કેનેડા પાછા ફયા્ષ 
પછી, તમારે કવોરેન્ાઇન કરવાની જરૂર ન હોય તો પણ. 

આરોગ્ય અને સલરામતી ટરીપસ 

પ્રાં ૂર કરવાનો અર્્ષ ે ેન ુ ં જોખમ અદશય ર્ઈ ગ્ંતીય આવશયકતાઓને દ એ નર્ી ક COVID-19 મા્ ૃ ુ છે. COVID-19ર્ી 
પોતાને અને અનયોને 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 પહરવાનો સમાવશ ર્ાય છે.ે ે 

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