ਕੋ ਵਿਡ-19

ਸਕੂਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇ ਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਨਵੇ ਂ ਲੱ ਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱ ਛਣ ਹੋ ਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?

zzz

ਬੁਖਾਰ ≥37.8°C ਜਾਂ ਕਾਂਬਾ

ਮਾਂਸਪੇ ਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ /ਜਾਂ
ਜੋ ੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ (ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ)

ਗੰ ਧ ਜਾਂ ਸੁਆਦ
ਨਾ ਆਉਣਾ

ਖੰ ਘ

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਜੀ ਕੱ ਚਾ ਹੋ ਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ,
ਦਸਤ (ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ)

ਬੇ ਹੱਦ ਥਕਾਵਟ
(ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ)

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰ ਟਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਰ ਦਰਦ,
ਥਕਾਵਟ, ਮਾਂਸਪੇ ਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਜੋ ੜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਹੈ , ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਕਾ ਲੱ ਗਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋ ਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ “ਨਹੀਂ” ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ।

ਕੀ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਕੋ ਵਿਡ ਅਲਰਟ (COVID Alert) ਐਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਲੇ ਸੈ ਲਫ-ਆਈਸੋ ਲੇ ਟ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਤੋ ਂ ਸੰ ਕ੍ਰਮਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵਜੋ ਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਈ ਹੈ ?*
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ* ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌ ਜਿਟਿਵ** ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੈ ਲਫ-ਆਈਸੋ ਲੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਜਵਾਬ ਦਿਓ।
ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਹੋ ਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈ ਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈ ਸਟ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸੈ ਲਫ-ਟੈ ਸਟਿੰ ਗ ਕਿੱ ਟ ਤੇ ਪੌ ਜਿਟਿਵ ਨਤੀਜਾ
ਆਇਆ ਹੈ ? ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਬ-ਅਧਾਰਿਤ PCR ਟੈ ਸਟ ਤੇ ਨੈ ਗੇਟਿਵ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ , ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਵਿੱ ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱ ਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰ ਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਏ ਹੋ , ਤਾਂ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਥਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।
* ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰ ਵਾਨਿਤ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਵੈ ਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿ ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਦੇ ਖੋ ।
**ਪਹਿਲਾਂ ਪੌ ਜਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤੀ ਸੰ ਕ੍ਰਮਣ ਤੋ ਂ ਆਪਣੀ
ਆਈਸੋ ਲੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋ ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈ ਂਡਰਡ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਵੈ ਕਸੀਨ
ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੋ ਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਪੌ ਜਿਟਿਵ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
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ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਲੇ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੋ ਈ ਨਵੇ ਂ ਲੱ ਛਣ ਹਨ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਉਹ ਟੈ ਸਟ
ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ* ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌ ਜਿਟਿਵ ਸੀ** ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈ ਲਫ-ਆਈਸੋ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਪਿਛਲੇ 48
ਘੰ ਟਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਉਸਦੇ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਵਿੱ ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।

