
 

બાળક શાળાએ પાછું ફરે ત્યારે  

પીલ રિજ્યન — પીલ પબ્લલક હલે્થ CDS-0858  21/03 

જ્યાર ેતમારું  બાળક શાળાએ પાછ ું  ફરવા માટે તૈયાર હોય, ત્યાર ેઆ ફોમમ ભરો અને ફક્ત 1 ખાનાને ચિચહહત કરો. આ ફોમમ 

તમારા બાળકની શાળાના આિાયમને પરત કરો. 

બાળકના માતાચપતા અથવા વાલી તરીકે તમારી સહી, પ ચિ કર ેછે કે માચહતી સાિી છે.  COVID-19ના ફેલાવાને ઘટાડવામાું 

અને શાળામાુંના તમામ સ્ટાફ અને ચવદ્યાથીઓની સલામતીમાું મદદ થાય તે માટે આ મહત્વપૂર્મ  છે. 

 

બાળકન ું નામ: _____________________________________ 

મારા બાળકનો COVID-19નો  ટેસ્ટ કરાવવામાું આવ્યો હતો અને તે પોચિચટવ આવ્યો હતો: 

   

 તબીબી લક્ષર્ોની શરૂઆત પછી અથવા (જો કોઈ તબીબી લક્ષર્ો હાજર ન હોય તો) ટેસ્ટની તારીખથી; મારું  

બાળક 10 ચદવસ સ ધી સ્વયું બીજાઓથી દૂર રહ્ ું છે અને તબીબી લક્ષર્ોમાું ઓછામાું ઓછા 24 કલાક્થી 

સ ધારો થયેલો છે અને તાવ હાજર નથી. 

મારા બાળકનો COVID-19નો  ટેસ્ટ કરાવવામાું આવ્યો હતો અને તે નેગેચટવ આવ્યો હતો: 

 

 મારું  બાળક COVID-19ના કેસના સુંપકમમાું ન હત ું અને ઓછામાું ઓછા 24 કલાક સ ધી તેનાું તબીબી લક્ષર્ોમાું 

સ ધારો થયેલો છે. 

 મારા બાળકન ું મૂલયાુંકન આરોગ્ય સુંભાળ કાયમકર દ્વારા કરવામાું આવ્ય ું છે અને અહય ચનદાન આપવામાું આવ્ય ું 

છે. (જો િપેી કારર્ હોય તો) ઓછામાું ઓછા 24 કલાકથી લક્ષર્ોમાું સ ધારો થયેલો છે. 

 મારું  બાળક COVID-19ના પોચિચટવ કેસના સુંપકમમાું આવ્ય ું હત ું અને એ સુંપકમની છેલલી તારીખથી તે 14 ચદવસ 

માટે સ્વયું બીજાઓથી દૂર થઈ ગય ું હત ું. મારું  બાળક સ્વસ્થ છે અને તેનામાું કોઈ તબીબી લક્ષર્ો નથી. 

COVID-19નો ટેસ્ટ કરાવવામાું આવ્યો નથી:  

      મારા બાળકના આરોગ્ય સુંભાળ કાયમકર ેઅહય તબીબી ચસ્થચતન ું ચનદાન કય ું છે અન ેઓછામાું ઓછા 24 

કલાકથી તબીબી લક્ષર્ોમાું સ ધારો થયેલો છે.  

 તબીબી લક્ષર્ોની શરૂઆત પછી મારું  બાળક 10 ચદવસ માટે બીજાઓથી સ્વયું દૂર થઈ ગય ું હત ું અને 

ઓછામાું ઓછા 24 કલાકથી તબીબી લક્ષર્ોમાું સ ધારો થયેલો છે.  

 મારું  બાળક COVID-19ના પોચિચટવ કેસના સુંપકમમાું આવ્ય ું હત ું અને એ સુંપકમની છેલલી તારીખથી 14 ચદવસ 

માટે તે સ્વયું બીજાઓથી દૂર થઈ ગય ું હત ું અને ગત 10 ચદવસમાું તેને COVID-19નાું કોઈ તબીબી લક્ષર્ો 

નથી. 

ઉપર ચિચહહત કરલેા ખાના ઉપરાુંત, હ ું  પ ચિ કરું  છ ું  કે મારા બાળકે COVID-19 ચસ્િચનુંગ ટૂલ પર્ પસાર કરલે છે અને 

જાહેર આરોગ્યના લાગૂ પડતા દરકે ચદશા ચનદેશન ું પાલન કરલે ું છે. 

 

માતાચપતા/વાલીન ું નામ: _____________________________________________________________________ 

 

સહી: ___________________________________________                                       તારીખ: ________________________ 


