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ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ  |  ਸਿੱਸਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਿੰਭਾਲ 
ਿਕਰ੍ੀਸਿੰਗ ਟੂਲ ਆਿਰਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੀਤਾ: 31 ਅਗਿਤ, 2022 

ਸਿਾਲਾਂ 1, 2, ਅਤੇ 3 ਿਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਸਤੇ “ਨਹੀਂ” ਿੀ ਿੋਣ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਦੋਿੋਂ  ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਿੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ (ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਤ ਿੀ
ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਸੀ ਤਾਂ 48 ਘੰਟੇ) ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੈ  ਅਤੇ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1. ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਚ ਇਹਿਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਿ?

ਅਦਜਹੇ ਕੋਈ ਿੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਿੁਣੋ ਜੋ ਨਿੇਂ ਹਨ, ਬਿਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਦਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬੁਿਾਰ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਕਾਂਬਾ ਲੱਗਣਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਿਾਂਿਰੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਿਾਹ ਲੈਣ ਸਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਦਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਧਤ ਨਾ ਹੋਣਾ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਮਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ 
ਦਿਘਨਕਾਰੀ ਫੇਫਦੜਆਂ ਿੀ ਦਬਮਾਰੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਲ ਿੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਿੀ ਦਬਮਾਰੀ)

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਿੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਣਾ
ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਦਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਧਤ ਨਾ ਹੋਣਾ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ ਨੱਕ ਦਿੱਿ ਗੰਢਾਂ, ਐਲਰਜੀਆ,ਂ 
ਮਨੋਦਿਦਗਆਨਾਕ ਦਿਕਾਰ)

 ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਾਸਰਆਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਿਾਂਹ ਸਿੱਚ ਸਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਿਿੰੂ ਛੱਡਕੇ ਅਗਲੇ ਿਿਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।

1. ਪਤ੍ਰੀਰੋਧਤਾ ਪਣ੍ਾਲਰੀ ਦੇ ਸਿਕਾਰਗਿ੍ਤ ਹੋਣ ਿੀਆਂ ਉਿਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, HIV ਿੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਗ ਦਜੱਥੇ
CD4 ਦਲੰਫੋਸਾਈਟ ਿੀ ਦਗਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਿੀ ਹ,ੈ  ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿੀ ਕਮੀ ਿਾ ਦਿਕਾਰ, 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਡਨੀਸੋਨ
(prednisone) ਿੀ 20 ਦਮ.ਗ੍ਰਾ./ਦਿਨ (ਜਾਂ ਇਸਿੇ ਬਰਾਬਰ ਿੀ ਖੁਰਾਕ) ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਿਬਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਿਾਈਆਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ
ਸਕ੍ਰੀਦਨੰਗ ਟੂਲ ਿਾਸਤ,ੇ ਬੁੱ ਢੀ ਉਮਰ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਖਰੀ-ਪੜਾਅ ਿੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਿੀ ਦਬਮਾਰੀ ਿਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਕਾਰਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਦਿਆ ਜਾਂਿਾ।

ਤਾਰੀਖ (ਮਹੀਨਾ-ਦਿਨ-ਸਾਲ)

ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਅਕਤਰੀ ਦਰੀ ਪ੍ਤਰੀਰੋਧਤਾ ਪਣ੍ਾਲਰੀ ਸਵਕਾਰ-ਗਿ੍ਤ ਹੈ 1 ਜਾਂ ਉਹ ਸਕਿੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲਰੀ ਿਮੂਹਕ ਦੇਿਭਾਲ ਿਥਾਿ (ਸਜਵੇਂ 
ਸਕ, ਸਕਿੇ ਹਿਪਤਾਲ, ਿਕੂਲ, ਕੋਈ ਸਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਰੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ) ਸਵੱਚ ਰਸਹ ਸਰਹਾ) ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਿਹਰੀ ਿਕ੍ਰੀਸਿੰਗ ਟੂਲ ਿਹੀਂ ਹੈ। 
ਿਹਰੀ ਟੂਲ ਏਥੇ ਦੇਸਿਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ: https://covid-19.ontario.ca/school-screening.

ਸਟਾਫ਼, ਦਿਦਿਆਰਥੀਆ,ਂ ਬੱਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ (visitors) ਨੂੰ  ਹਰ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਿੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ 
ਿਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਦਪਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਕਸੇ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਦਿਦਿਆਰਥੀ ਿੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਿੀ ਜੋ ਦਬਮਾਰ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਜਸ ਦਿੱਿ ਦਬਮਾਰੀ ਿੇ ਕੋਈ ਿੀ ਨਿੇਂ ਜਾਂ ਬਿਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਦਜਸ ਦਿੱਿ ਸਕ੍ਰੀਦਨੰਗ ਟੂਲ ਦਿੱਿ 
ਸੂਿੀਬੱਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਛਣ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਤਿ ਤੱਕ ਘਰ ਰਦਹਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜਿ ਤੱਕ ਉਸਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਿੱਿ ਦਪਛਲੇ 24 ਘੰਦਟਆਂ ਤੋਂ (ਜਾਂ ਜੀਅ 
ਕੱਿਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਤ ਿਾਸਤੇ 48 ਘੰਟੇ) ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਨਕ ਨੂੰ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

ਿਕਰ੍ੀਸਿੰਗ ਿੰਬੰਧਰੀ ਿਵਾਲ

https://covid-19.ontario.ca/school-screening
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ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਪਸ਼੍ਿ 1 ਸਿੱਚ ਸਕਿੇ ਿਰੀ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ “ਹਾਂ ” ਸਿੱਚ ਉੱਤਰ ਸਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਿੰਭਾਲ ਸਿੱਚ ਿਾ ਜਾਓ ਅਤੇ:

• ਘਰ ਦਿੱਿ ਰਹੋ (ਸਿ-ੈਅਲਦਹਿਾ ਹੋ ਜਾਓ) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦਿਖੇ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤਿ ਤੱਕ ਿੀ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਖਾਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਿੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ (ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣ, ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਅਤੇ/ ਿਸਤ ਿੀ ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ)
ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ, ਦਕਸੇ ਕਲੀਦਨਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਿਰ ਦਿਖੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ
ਹੋਰ ਦਕਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦਨਕਲੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਿ ਤੀਬਰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਦਜਿੇਂ ਦਕ ਛਾਤੀ ਦਿੱਿ ਿਰਿ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੱਿ ਮੁਸ਼ਦਕਲ, ਤਾਂ ਨੇੜੇ
ਿੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਿਭਾਗ ਦਿੱਿ ਜਾਓ।

• ਜੇ COVID-19 ਟੈਸਦਟੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਦਬਮਾਰੀ ਿਾ ਿਦਧਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 1 PCR ਜਾਂ ਰੈਦਪਡ
ਮੌਲੀਦਕਊਲਰ ਟੈਸਟ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ) ਜਾਂ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਦਟਆਂ ਿੇ ਫਰਕ ਨਾਲ 2 ਰੈਦਪਡ ਐਟਂੀਜੈੱਨ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣੇ ਿਾਹੀਿੇ ਹਨ
(ਜੇ ਪਦਹਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਦਟਿ ਆਉਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੂਜੇ ਟੈਸਟ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਦਬਮਾਰੀ ਿਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਿਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹ,ੈ ਤਾਂ COVID-19 ਿਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਿੇਖਿੇ
ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾ ਲੈਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਦਬਮਾਰੀ ਿੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਦਿਦਕਤਸਾਿਾਂ ਿਾ ਲਾਭ ਉਠਾ
ਸਕਿੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਿੇ ਹਨ, COVID-19 ਿਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਜ਼ਦੇਟਿ ਰੈਦਪਡ
ਐਟਂੀਜੈੱਨ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਕਾਫੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇੱਕ PCR ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਰੈਦਪਡ ਮੌਲੀਦਕਊਲਰ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਇਸਿੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਹੈ। COVID-19 ਟੈਸਦਟੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿੇ ਦਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਏਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-clinical-assessments-and-testing.

• ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਿਾਧੂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ:ϕ 
ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਪਨਾਿਾਂ ਦਿੱਿ (ਦਜਸ ਦਿੱਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਇੱਕ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਆਉਣ ਿਾਲਾ 
ਮਾਸਕ ਪਦਹਨੋϕ
ਅਦਜਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਕਦਰਆਿਾਂ ਤੋਂ ਬਿੋ ਦਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈਂਿੀ ਹੈ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੰਗੀਤ ਿੀ ਜਮਾਤ 
ਦਿੱਿ ਫੂਕ ਮਾਰਕੇ ਿੱਲਣ ਿਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਿਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨਾ; ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਣਾ)ϕ
ਦਿਕਾਰਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਦਬਮਾਰੀ ਿੇ ਿਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖ਼ਮ ਿਾਲੇ ਦਕਸੇ ਦਿਅਕਤੀ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਜ਼ਰੁਗ)  
ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿੋϕ
ਸਰਿਉੱਿ ਜੋਖ਼ਮ ਸਥਾਪਨਾਿਾਂ ਦਜਿੇਂ ਦਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਦਮਆਿ ਲਈ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਘਰਾਂ (care homes) ਦਿਖੇ  
ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿੋ

ਸਧਆਿ ਸਦਓ: ਦਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਨੈਗੇਦਟਿ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਿਧੀਕ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ COVID-19 ਿੇ ਫੈਲਣ 
ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਦਿੱਿ ਘੁੰ ਮ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਾਹ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਧਤ ਿਾਇਰਸਾਂ ਦਖਲਾਫ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਿੀ ਇੱਕ ਿਾਧੂ ਪਰਤ ਹੋ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ।

• COVID-19 ਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਦਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਿਾਰ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਦਹਣ
ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ:ϕ 

ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਸਤੇ ਖੁਿ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਿ COVID-19 ਿੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਕਦਸਤ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖੁਿ 
ਹੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟੈਸਦਟੰਗ ਿਾਸਤੇ ਪੁੱ ਛਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈϕ
ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਪਨਾਿਾਂ ਦਿੱਿ (ਦਜਸ ਦਿੱਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਇੱਕ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਆਉਣ ਿਾਲਾ ਮਾਸਕ 
ਪਦਹਨੋϕ
ਅਦਜਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਕਦਰਆਿਾਂ ਤੋਂ ਬਿਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ ਦਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈਂਿੀ ਹੈ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ; 
ਸੰਗੀਤ ਿੀ ਜਮਾਤ ਦਿੱਿ ਫੂਕ ਮਾਰਕੇ ਿੱਲਣ ਿਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਿਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨਾ; ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਣਾ) ϕ
ਦਿਕਾਰਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਦਬਮਾਰੀ ਿੇ ਿਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖ਼ਮ ਿਾਲੇ ਦਕਸੇ ਦਿਅਕਤੀ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਜ਼ਰੁਗ) ਕੋਲ ਗੈਰ-
ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈϕ
ਸਰਿਉੱਿ ਜੋਖ਼ਮ ਸਥਾਪਨਾਿਾਂ ਦਜਿੇਂ ਦਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਦਮਆਿ ਲਈ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਘਰਾਂ (care homes) ਦਿਖੇ  
ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿੋ

ਸਧਆਿ ਸਦਓ: ਿਾਹੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਕੋਈ ਿੀ ਆ ਜਾਣ, ਦਫਰ ਿੀ ਇਹ ਉਪਾਅ COVID-19 ਿੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਦਿੱਿ ਘੁੰ ਮ 
ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਾਹ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਧਤ ਿਾਇਰਸਾਂ ਦਖਲਾਫ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਿੀ ਇੱਕ ਿਾਧੂ ਪਰਤ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ।

• ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਟੂਲ ਦਿਿਲੇ ਬਾਕੀ ਸਿਾਲਾਂ ਿੀ ਸਮੀਦਖਆ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹਰ ਦਿਨ
ਸਕ੍ਰੀਦਨੰਗ ਟੂਲ ਿੁਬਾਰਾ ਿਲਾਓ।

2. ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਚ ਇਹਿਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਿ?

ਅਦਜਹੇ ਕੋਈ ਿੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿੇਂ ਿੁਣੋ ਜੋ ਬਿਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਦਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਧਤ
ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮਾਿਪੇਸ਼ਰੀਆਂ ਸਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਸਿੱਚ ਦਰਦ
ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਦਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਬੰਦਧਤ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ ਦਪਛਲੇ 48 ਘੰਦਟਆਂ ਦਿੱਿ COVID-19 
ਿੈਕਸੀਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਲੂ ਿਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ, ਜੋੜਾਂ ਿਾ ਗਠੀਆ, ਦਫਬਰੋਮਾਈਐਲਗੀਆ)

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

https://covid-19.ontario.ca/covid-19-clinical-assessments-and-testing
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ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਿਟ 
ਦਬਮਾਰ ਹੋਣ ਿਾ ਆਮ ਅਦਹਸਾਸ, ਊਰਜਾ ਿੀ ਕਮੀ, ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਦਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਦਧਤ  
(ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਦਪਛਲੇ 48 ਘੰਦਟਆਂ ਦਿੱਿ COVID-19 ਿੈਕਸੀਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਲੂ ਿਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ, ਉਿਾਸੀਨਤਾ,  
ਉਨੀਂਿਰਾ, ਥਾਇਰੌਇਡ ਿਾ ਦਿਕਾਰ, ਅਨੀਮੀਆ, ਕੈਂਸਰ) 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਗਲ਼ਾ ਿਰਾਬ
ਦਨਗਲਣ ਸਮੇਂ ਿਰਿ ਜਾਂ ਦਨਗਲਣ ਦਿੱਿ ਮੁਸ਼ਦਕਲ, ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਦਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਦਧਤ  
(ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਨੱਕ ਿੀ ਬਲਗਮ ਗਲ਼ੇ ਦਿੱਿ ਜਾਣਾ (post-nasal drip), ਐਦਸਡ ਰੀਫਲੱਕਸ) 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਿਗਦਾ ਜਾਂ ਭਸਰਆ/ਬੰਦ ਿੱਕ 
ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਦਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਦਧਤ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੌਸਮੀਂ ਐਲਰਜੀਆ,ਂ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਦਿੱਿ  
ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਨੱਕ ਿੀ ਜਲੂਣ (sinusitis)) 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਸਿਰ ਦਰਦ
ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਦਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਬੰਦਧਤ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ ਦਪਛਲੇ 48 ਘੰਦਟਆਂ ਦਿੱਿ COVID-19  
ਿੈਕਸੀਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਲੂ ਿਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ, ਤਣਾਅ ਿੀ ਦਕਸਮ ਿੇ ਦਸਰ ਿਰਿ, ਪੁਰਾਣੀ ਅੱਧੇ ਦਸਰ ਿੀ ਪੀੜ)

 ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਜਰੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ, ਉਲਟਰੀ ਆਉਣਾ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਦਿਤ
ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਦਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਬੰਦਧਤ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ ਬੱਦਿਆਂ ਦਿੱਿ ਦਿੰਤਾ ਰੋਗ ਿੇ ਕਰਕੇ  
ਪਦਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਿੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿਕਾਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨਕਾਰੀ ਿੱਡੀ ਆਿਂਰ ਿੀ  
ਦਸੰਡਰੋਮ, ਿੱਡੀ ਆਂਿਰ ਿੀ ਜਲੂਣ ਿੀ ਦਬਮਾਰੀ, ਿਿਾਈ ਿੇ ਅਣਿਾਹ-ੇਅਸਰ) 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਾਸਰਆਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਿਾਂਹ ਸਿੱਚ ਸਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਿਿੰੂ ਛੱਡਕੇ ਅਗਲੇ ਿਿਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਿਾਲ 2 ਸਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਸਿੱਚ ਜਿਾਬ ਸਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ “ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਿਾਲ 1 ਸਿੱਚ ਸਕਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਿਤੇ ਹਾਂ ਸਕਹਾ ਿਰੀ” 
ਦੇ ਤਸਹਤ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਿ ਦਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਪਸ਼੍ਿ 2 ਸਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਲਈ “ਹਾਂ” ਸਿੱਚ ਉੱਤਰ ਸਦੱਤਾ ਿਰੀ, ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਿੰਭਾਲ ਸਿੱਚ ਿਾ ਜਾਓ ਅਤੇ:

• ਤਿ ਤੱਕ ਘਰੇ ਰਹੋ ਜਿ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ(ਣਾਂ) ਦਿੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ (ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣ, ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਜਾਂ ਿਸਤ ਿੀ 
ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ 48 ਘੰਟੇ) ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਜਿ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਹੋਿੇ।

• ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਿਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਦਹਣ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤਿ ਤੱਕ ਘਰੇ ਰਦਹਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਿ ਲੱਛਣ ਦਿਕਦਸਤ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੇ।

• ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਟੂਲ ਦਿਿਲੇ ਬਾਕੀ ਸਿਾਲਾਂ ਿੀ ਸਮੀਦਖਆ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹਰ ਦਿਨ 
ਸਕ੍ਰੀਦਨੰਗ ਟੂਲ ਿੁਬਾਰਾ ਿਲਾਓ।

3. ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਚ ਇਹਿਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਿ? 

ਅਦਜਹੇ ਕੋਈ ਿੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿੇਂ ਿੁਣੋ ਜੋ ਬਿਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਦਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਿੱਡ ਸਿੱਚ ਦਰਦ
ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਦਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਦਧਤ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਾਹਿਾਰੀ ਿਾਲੀਆਂ ਕੜਿੱਲਾਂ,  
ਗੈਸਟ੍ਰੋਫੇਗੀਅਲ ਰੀਫਲੱਕਸ ਦਬਮਾਰੀ) 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਗੁਲਾਬਰੀ ਅੱਿ
ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਦਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਦਧਤ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਲਕਾਂ ਿੀ ਸੋਜ (blepharitis),  
ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਅੱਖ ਿੀ ਲਾਗ (styes)) 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਭੁੱ ਿ ਘਟ ਜਾਣਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱ ਿ ਿਾ ਲੱਗਣਰੀ (ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ)
ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਦਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਦਧਤ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ ਦਿੰਤਾ-ਰੋਗ, ਕਬਜ਼)

 ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਾਸਰਆਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਿਾਂਹ ਸਿੱਚ ਸਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਿਿੰੂ ਛੱਡਕੇ ਅਗਲੇ ਿਿਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।
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ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਪਸ਼੍ਿ 3 ਦੇ ਤਸਹਤ ਸਕਿੇ ਿਰੀ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ “ਹਾਂ ” ਸਿੱਚ ਉੱਤਰ ਸਦੱਤਾ ਿਰੀ, ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਿੰਭਾਲ ਸਿੱਚ ਿਾ ਜਾਓ ਅਤੇ: 

• ਘਰੇ ਰਹੋ ਜਿ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ(ਣਾਂ) ਦਿੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੋਿੇ।

• ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਿਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਦਹਣ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤਿ ਤੱਕ ਘਰੇ ਰਦਹਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਿ ਲੱਛਣ ਦਿਕਦਸਤ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੇ।

• ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਟੂਲ ਦਿਿਲੇ ਬਾਕੀ ਸਿਾਲਾਂ ਿੀ ਸਮੀਦਖਆ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹਰ
ਦਿਨ ਸਕ੍ਰੀਦਨੰਗ ਟੂਲ ਿੁਬਾਰਾ ਿਲਾਓ।

4. ਕਰੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦੱਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਿਰਤਮਾਿ ਿਮੇਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹਰੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਲਸਹਦਾ  
ਰਸਹਣਾ ਚਾਹਰੀਦਾ ਹ,ੈ ਘਰੇ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹਰੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਿੰਭਾਲ ਸਿਿੇ ਿਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਰੀਦਾ?

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਦਿੱਿ ਦਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਿੁਆਰਾ, ਦਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਨਕ ਿੁਆਰਾ, ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਦਨਟ ਿੁਆਰਾ,
ਫੈਡਰਲ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟ ਿੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਿੁਆਰਾ ਿੱਦਸਆ ਜਾਣਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਦਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿਅਕਤੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਿੀਆਂ ਕੁਿ ਲੋੜਾਂ ਹਨ (https://travel.gc.ca/travel-covid)
ਦਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਾਂਹ ਸਿੱਚ ਜਿਾਬ ਸਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਿਿੰੂ ਛੱਡਕੇ ਅਗਲੇ ਿਿਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਪਸ਼੍ਿ 4 ਲਈ “ਹਾਂ ” ਸਿੱਚ ਉੱਤਰ ਸਦੱਤਾ ਿਰੀ, ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਿੰਭਾਲ ਸਿੱਚ ਿਾ ਜਾਓ ਅਤੇ:

• ਘਰੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ, ਦਕਸੇ ਕਲੀਦਨਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਿਰ ਦਿਖੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ
ਹੋਰ ਦਕਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦਨਕਲੋ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਕਸੇ ਿੀ ਹੋਰ ਮਾਰਗ-ਿਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

• ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਦਹਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਘਰੇ ਰਦਹਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿ ਤੱਕ ਦਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰਨ,
ਅਲਦਹਿਾ ਰਦਹਣ ਜਾਂ ਘਰੇ ਰਦਹਣ ਲਈ ਨਾ ਦਕਹਾ ਦਗਆ ਹੋਿੇ।

• ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਟੂਲ ਦਿਿਲੇ ਬਾਕੀ ਸਿਾਲਾਂ ਿੀ ਸਮੀਦਖਆ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਪਦਹਲਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਸਕ੍ਰੀਦਨੰਗ ਟੂਲ ਿੁਬਾਰਾ ਿਲਾਓ।

5. ਸਪਛਲੇ 10 ਸਦਿਾਂ ਸਿੱਚ, ਕਰੀ COVID-19 ਿਾਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਿਟ ਦਾ ਿਤਰੀਜਾ ਪਾ਼ਿੇਸਟਿ ਆਇਆ ਹ?ੈ 

ਇਸ ਦਿੱਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ-ਆਧਾਦਰਤ PCR ਟੈਸਟ, ਰੈਦਪਡ ਮੌਲੀਦਕਊਲਰ ਟੈਸਟ,  ਰੈਦਪਡ ਐਟਂੀਜੈੱਨ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਘਰ-ਆਧਾਦਰਤ ਸਿ-ੈਟੈਸਦਟੰਗ ਦਕੱਟ ’ਤੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਿਾ ਪਾਜ਼ੇਦਟਿ ਨਤੀਜਾ ਸਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਾਂਹ ਸਿੱਚ ਜਿਾਬ ਸਦੱਤਾ ਿਰੀ, ਤਾਂ ਇਿਿੰੂ ਛੱਡਕੇ ਹੇਠਾਂ “ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਾਰੇ ਿਿਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ‘ਿਹੀਂ’ ਿਜੋਂ ਸਦੱਤਾ ਿਰੀ ” ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਿਾਲ 5 ਦਾ ਜਿਾਬ ਹਾਂ ਸਿੱਚ ਸਦੱਤਾ ਿਰੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਚ ਕੋਈ ਿਰੀ ਿਿੇਂ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂ
ਬਾਲ ਿੰਭਾਲ ਸਿਿੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹੋ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਿ ਕੋਈ ਨਿੇਂ ਜਾਂ ਬਿਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿਕਦਸਤ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਿ ਤੱਕ ਘਰ ਦਿੱਿ ਰਹੋ ਜਿ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ
ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਿੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ (ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣ, ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਜਾਂ ਿਸਤ ਿੀ ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ
ਤਾਂ 48 ਘੰਟੇ) ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੋਿੇ।

• COVID-19 ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ੇਦਟਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ (ਜਾਂ ਜਿੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਿੀ ਪਦਹਲਾਂ ਆਉਂਿਾ
ਹੈ) 10 ਦਿਨ ਲਈ:ϕ 

ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਪਨਾਿਾਂ ਦਿੱਿ (ਦਜਸ ਦਿੱਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਇੱਕ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਆਉਣ ਿਾਲਾ ਮਾਸਕ 
ਪਦਹਨੋϕ
ਅਦਜਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਕਦਰਆਿਾਂ ਤੋਂ ਬਿੋ ਦਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈਂਿੀ ਹੈ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੰਗੀਤ  
ਿੀ ਜਮਾਤ ਦਿੱਿ ਫੂਕ ਮਾਰਕੇ ਿੱਲਣ ਿਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਿਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨਾ; ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਣਾ)ϕ
ਦਿਕਾਰਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਦਬਮਾਰੀ ਿੇ ਿਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖ਼ਮ ਿਾਲੇ ਦਕਸੇ ਦਿਅਕਤੀ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਜ਼ਰੁਗ) ਕੋਲ  
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿੋϕ
ਸਰਿਉੱਿ ਜੋਖ਼ਮ ਸਥਾਪਨਾਿਾਂ ਦਜਿੇਂ ਦਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਦਮਆਿ ਲਈ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਘਰਾਂ (care homes)  
ਦਿਖੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿੋ।

ਸਧਆਿ ਸਦਓ: ਜੇ ਦਪਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ੇਦਟਿ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਫਰ ਿੀ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਾਇਤਾਂ 
ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਿੀ ਹੈ ਿਾਹੇ ਬਾਅਿ ਦਿੱਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਦਟਿ ਿੀ ਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

• ਟੈਸਟ ਿੇ ਪਾਜ਼ੇਦਟਿ ਨਤੀਜੇ ਿਾਲੇ ਦਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਿਾਰ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਰਦਹਣ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ:ϕ 

ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਸਤੇ ਖੁਿ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਿ COVID-19 ਿੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਕਦਸਤ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਖੁਿ ਹੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟੈਸਦਟੰਗ ਿਾਸਤੇ ਪੁੱ ਛਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ

https://travel.gc.ca/travel-covid
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ϕ
ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਪਨਾਿਾਂ ਦਿੱਿ (ਦਜਸ ਦਿੱਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਇੱਕ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਆਉਣ ਿਾਲਾ ਮਾਸਕ 
ਪਦਹਨੋϕ
ਅਦਜਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਕਦਰਆਿਾਂ ਤੋਂ ਬਿਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ ਦਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈਂਿੀ ਹੈ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ; 
ਸੰਗੀਤ ਿੀ ਜਮਾਤ ਦਿੱਿ ਫੂਕ ਮਾਰਕੇ ਿੱਲਣ ਿਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਿਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨਾ; ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਣਾ) ϕ
ਦਿਕਾਰਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਦਬਮਾਰੀ ਿੇ ਿਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖ਼ਮ ਿਾਲੇ ਦਕਸੇ ਦਿਅਕਤੀ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਜ਼ਰੁਗ) ਕੋਲ ਗੈਰ-
ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈϕ
ਸਰਿਉੱਿ ਜੋਖ਼ਮ ਸਥਾਪਨਾਿਾਂ ਦਜਿੇਂ ਦਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਦਮਆਿ ਲਈ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਘਰਾਂ (care homes) ਦਿਖੇ ਗੈਰ-
ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿੋ

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਾਰੇ ਿਿਾਲਾਂ ਲਈ ਿਹੀਂ ਸਿੱਚ ਜਿਾਬ ਸਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿਕੂਲ/ਬਾਲ ਿੰਭਾਲ ਸਿਿੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਮਾਰ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਿੇ ਹ,ੋ ਿਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਅਦਜਹੇ ਹੋਣ ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਦਨੰਗ ਟੂਲ ਦਿੱਿ ਸੂਿੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰੇ 
ਰਦਹਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ: ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਦਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਦਿਅਕਤੀ ਦਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿੇਖਭਾਲ ਿੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਿਭਾਗ ਦਿੱਿ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ (screening) ਹਰ ਦਿਨ ਕਰੋ।

ਜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਜਾਂ COVID-19 ਿਾਲੇ ਸਕਿੇ ਸਿਅਕਤਰੀ ਿਾਲ ਆਿਰਰੀ ਿਾਰ ਿੰਪਰਕ ਕਰਿ ਤੋਂ 10 ਸਦਿ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਰੀ ਸ਼ਿਾਿਤ ਉਿਦੇ 
ਿ਼ਿਦਰੀਕਰੀ ਿੰਪਰਕ ਿਜੋਂ ਕਰੀਤਰੀ ਗਈ ਿਰੀ:

• ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਪਨਾਿਾਂ ਦਿੱਿ (ਦਜਸ ਦਿੱਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਇੱਕ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਆਉਣ ਿਾਲਾ ਮਾਸਕ
ਪਦਹਨੋ

• ਅਦਜਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਕਦਰਆਿਾਂ ਤੋਂ ਬਿੋ ਦਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈਂਿੀ ਹੈ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੰਗੀਤ ਿੀ ਜਮਾਤ
ਦਿੱਿ ਫੂਕ ਮਾਰਕੇ ਿੱਲਣ ਿਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਿਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨਾ)

• ਦਿਕਾਰਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਦਬਮਾਰੀ ਿੇ ਿਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖ਼ਮ ਿਾਲੇ ਦਕਸੇ ਦਿਅਕਤੀ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਜ਼ਰੁਗ) ਕੋਲ
ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿੋ

• ਸਰਿਉੱਿ ਜੋਖ਼ਮ ਸਥਾਪਨਾਿਾਂ ਦਜਿੇਂ ਦਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਦਮਆਿ ਲਈ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਘਰਾਂ (care homes)
ਦਿਖੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿੋ।

ਸਧਆਿ ਸਦਓ: ਿਾਹੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਨੈਗੇਦਟਿ ਆ ਜਾਣ, ਦਫਰ ਿੀ ਇਹ ਉਪਾਅ COVID-19 ਿੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਦਿੱਿ ਘੁੰ ਮ 
ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਧਤ ਿਾਇਰਸਾਂ ਦਖਲਾਫ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਿੀ ਇੱਕ ਿਾਧੂ ਪਰਤ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਜੇ ਸਪਛਲੇ 10 ਸਦਿਾਂ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਿ, ਤਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਦਿਾਂ ਲਈ:

• ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਪਨਾਿਾਂ ਦਿੱਿ (ਦਜਸ ਦਿੱਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਇੱਕ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਆਉਣ ਿਾਲਾ
ਮਾਸਕ ਪਦਹਨੋ

• ਅਦਜਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਕਦਰਆਿਾਂ ਤੋਂ ਬਿੋ ਦਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈਂਿੀ ਹੈ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੰਗੀਤ ਿੀ ਜਮਾਤ
ਦਿੱਿ ਫੂਕ ਮਾਰਕੇ ਿੱਲਣ ਿਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਿਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨਾ; ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਣਾ)

• ਦਿਕਾਰਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਦਬਮਾਰੀ ਿੇ ਿਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖ਼ਮ ਿਾਲੇ ਦਕਸੇ ਦਿਅਕਤੀ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਜ਼ਰੁਗ)
ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿੋ

• ਸਰਿਉੱਿ ਜੋਖ਼ਮ ਸਥਾਪਨਾਿਾਂ ਦਜਿੇਂ ਦਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਦਮਆਿ ਲਈ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਘਰਾਂ (care homes) ਦਿਖੇ ਗੈਰ-
ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿੋ

ਸਧਆਿ ਸਦਓ: ਦਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਨੈਗੇਦਟਿ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ COVID-19 ਿੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰੇ 
ਦਿੱਿ ਘੁੰ ਮ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਾਹ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਧਤ ਿਾਇਰਸਾਂ ਦਖਲਾਫ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਿੀ ਇੱਕ ਿਾਧੂ ਪਰਤ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਪਛਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਸਿੱਚ COVID-19 ਿੈਕਿਰੀਿ ਜਾਂ ਫਲੂ ਦਾ ਟਰੀਕਾ ਲਗਿਾਇਆ ਿਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਲਕਰੀ ਥਕਾਿਟ, ਮਾਿਪੇਸ਼ਰੀ ਦਰੀਆਂ 
ਪਰੀੜਾਂ/ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸਿਰ-ਦਰਦ ਹੈ:

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦਿਖੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਆਉਣ ਿਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਦਹਨਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ
ਥਕਾਿਟ/ਥਕੇਂਿਾਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਿੀਆਂ ਪੀੜਾਂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਿੇ ਿਰਿ ਨੰੂ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਜਸਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਸਰਫ਼ ਿੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਿ ਹੋਈ ਸੀ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਬਿਤਰ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੀ ਜਾਰੀ ਰਦਹੰਿੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਿ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਦਿਕਦਸਤ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ:
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਿਲੇ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਪਛਲੇ 14 ਸਦਿਾਂ ਸਿੱਚ ਕੈਿੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਫ਼ਰ ਕਰੀਤਾ ਹੈ

• ਕੈਨੇਡਾ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
(https://travel.gc.ca/travel-covid) ਿਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਿੀ ਲੋਦੜਆ ਦਗਆ ਹੋਿੇ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਿੁਕਤੇ

ਪ੍ਰਾਂਤ ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਿਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਕ COVID-19 ਿਾ ਜੋਖ਼ਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਦਗਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ 
COVID-19 ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਅਜੇ ਿੀ ਆਪਣੀ ਭੂਦਮਕਾ ਦਨਭਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿੱਿ ਹੱਥਾਂ ਿੀ ਿਧੀਆ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਿੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਹ ਮਾਸਕ ਪਦਹਨਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦਜੱਥੇ ਇਸਿੀ ਦਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਦੜਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

ਯੋਗ ਹੋਣ ’ਤੇ COVID-19 ਿੈਕਿਰੀਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਟਰੀਿ ਟਰੀਕੇ ਲਗਿਾਓ।

ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਛੂਤਕਾਰੀ ਦਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਰੱਦਖਆ ਕਰਨ ਿਾ ਸੁਰੱਦਖਅਤ, ਅਸਰਿਾਰ, ਅਤੇ 
ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹਨ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਥੋਂ ਲਓ: https://www.ontario.ca/page/vaccines
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