
ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਹਿਹਿਆਰਥੀਆ ਂਜਾ ਂਬੱਹਚਆ ਂਿੀ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਹਿਡ-19 ਲਈ ਮੁਢੱਲੀ-ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਿੀ ਿੈ। ਬੱਚੇ ਿੀ 
ਤਰਫੋਂ ਮਾਹਪਆ/ਂਸਰਪ੍ਰਸਤਾ ਂਿੱਲੋਂ ਭਹਰਆ ਜਾਿੇ।

ਮਿਤੀ (ਿਹੀਨਾ-ਮਿਨ-ਸਾਲ)          

ਮੁਢੱਲੀ-ਜਾਚਂ ਲਈ ਸਿਾਲ (ਉਹਚਤ ਕਾਲਮ ਹਿੱਚ “X” ਿਾ ਹਿਸ਼ਾਿ  ਲਗਾਓ)
1.	 ਕੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਿ੍ਾ ਂਹਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਲੱਛਣ ਅਿੁਭਿ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ? 

ਮਿਸ/ੇਸਾਰ ੇਅਮਿਹ ੇਲੱਛਣਾ ਂਨੂੰ ਚੁਣ ੋਿ ੋਨਵੇਂ ਹਨ, ਮਵਗੜ ਰਹ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਗਆਤ ਿਾਰਨਾ ਂਿਾ ਂਡਾਿਟਰੀ ਸਮਿਤੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹਿੱਚ 
ਹਿਹਿਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਬੱਹਚਆ ਂਲਈ 
ਕੋਹਿਡ-19 ਿੀ ਮੁਢੱਲੀ-ਜਾਚਂ ਲਈ ਸਾਧਿ

ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਕੰਬਣੀ  

ਤਾਪਿਾਨ	37.8	ਮਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ/100	ਮਡਗਰੀ ਫਾਰੇਨਹਾਇਟ ਿਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੱਿ ਹੈ

 � ਹਾਂ  � ਨਹੀਂ

ਖੰਘ ਜਾ ਂਖੰਘੂਰ ੇਿਾਲੀ ਖੰਘ (ਖਰਖਰੀ)

ਮਨਰੰਤਰ, ਆਿ ਨਾਲੋਂ ਮਿਆਿਾ, ਸਾਹ ਲੈਂਿ ੇਸਿੇਂ ਤੇਿ ਆਵਾਿ ਮਨਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਮਗਆਤ ਿਾਰਨਾ ਂਿਾ ਂਸਮਿਤੀਆ ਂ 
(ਮਿਵੇਂ, ਿਿਾ, ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿ ੇਪ੍ਰਤੀਮਰਿਆਸੀਲ ਹਵਾ ਿਾਰਗ) ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਮਿਤ

 � ਹਾਂ  � ਨਹੀਂ

ਸਾਿ ਲੈਣ ਹਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਡੂੰਘ ੇਸਾਹ ਲੈਣ ਮਵੱਚ ਿੁਸਿਲ, ਹੋਰ ਮਗਆਤ ਿਾਰਨਾ ਂਿਾ ਂਸਮਿਤੀਆ ਂ(ਮਿਵੇਂ, ਿਿਾ) ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਮਿਤ

 � ਹਾਂ  � ਨਹੀਂ

ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾ ਂਸਿਾਿ ਹਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾ ਂਿੁਕਸਾਿ 

ਹੋਰ ਮਗਆਤ ਿਾਰਨਾ ਂਿਾ ਂਸਮਿਤੀਆ ਂ(ਮਿਵੇਂ ਮਿ, ਐਲਰਿੀ, ਤੰਤ ੂਮਵਿਾਰ) ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਮਿਤ

 � ਹਾਂ  � ਨਹੀਂ

2.	ਕੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਿ੍ਾ ਂਹਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਲੱਛਣ ਅਿੁਭਿ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ? 
ਮਿਸ/ੇਸਾਰ ੇਅਮਿਹ ੇਲੱਛਣਾ ਂਨੂੰ ਚੁਣ ੋਿ ੋਨਵੇਂ ਹਨ, ਮਵਗੜ ਰਹ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਗਆਤ ਿਾਰਨਾ ਂਿਾ ਂਡਾਿਟਰੀ ਸਮਿਤੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗਲੇ ਹਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਜਾ ਂਹਿਗਲਣ ਹਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਮਨਗਲਣ ਿੌਰਾਨ ਿਰਿ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਮਗਆਤ ਿਾਰਨਾ ਂਿਾ ਂਡਾਿਟਰੀ ਸਮਿਤੀਆ ਂ(ਮਿਵੇਂ, ਿੌਸਿੀ ਐਲਰਿੀ, ਐਮਸਡ 
ਮਰਫਲੈਿਸ) ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਮਿਤ

 � ਹਾਂ  � ਨਹੀਂ

ਿੱਕ ਿਗਣਾ ਜਾ ਂਬੰਿ ਿੋਣਾ 

ਹੋਰ ਮਗਆਤ ਿਾਰਨਾ ਂਿਾ ਂਡਾਿਟਰੀ ਸਮਿਤੀਆ ਂ(ਮਿਵੇਂ, ਿੌਸਿੀ ਐਲਰਿੀ, ਠੰਡੇ ਿੌਸਿ ਮਵੱਚ ਬਾਹਰ ਰਮਹਣਾ)  
ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਮਿਤ

 � ਹਾਂ  � ਨਹੀਂ

ਅਚਾਿਕ ਹਸਰ ਿਰਿ ਿੋਣਾ ਜਾ ਂਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ

ਹੋਰ ਮਗਆਤ ਿਾਰਨਾ ਂਿਾ ਂਡਾਿਟਰੀ ਸਮਿਤੀਆ ਂ(ਮਿਵੇਂ ਮਿ, ਪਰੇਸਾਨੀ ਿਰਿੇ ਮਸਰ ਿਰਿ ਹੋਣਾ, ਗੰਭੀਰ ਿਾਈਗਰੇਨ)  
ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਮਿਤ

 � ਹਾਂ  � ਨਹੀਂ

ਜੀ ਕੱਚਾ ਿੋਣਾ, ਉਲਟੀਆ ਂਅਤੇ/ਜਾ ਂਿਸਤ 

ਹੋਰ ਮਗਆਤ ਿਾਰਨਾ ਂਿਾ ਂਡਾਿਟਰੀ ਸਮਿਤੀਆ ਂ(ਮਿਵੇਂ, ਉਤੇਿਨਾਸੀਲ ਿਲ ਮਸੰਡਰੋਿ, ਬੱਮਚਆ ਂਮਵੱਚ ਮਵਅਿੁਲਤਾ,  
ਿਾਹਵਾਰੀ ਿਰੋੜ) ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਮਿਤ

 � ਹਾਂ  � ਨਹੀਂ

ਅਚਾਿਕ ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਿਾ ਥਕਾਿਟ ਿੋਣਾ ਜਾ ਂਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਹਿੱਚ ਿਰਿ ਿੋਣਾ

ਿਿਾਵਟ, ਊਰਿਾ ਿੀ ਘਾਟ, ਬੱਮਚਆ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਿ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਮਗਆਤ ਿਾਰਨਾ ਂਿਾ ਂਡਾਿਟਰੀ ਸਮਿਤੀਆ ਂ 
(ਮਿਵੇਂ, ਮਡਪਰੈਸਨ, ਇਨਸੌਿਨੀਆ, ਿਾਇਰਾਇਡ ਿਾ ਿੰਿ ਨਾ ਿਰਨਾ, ਅਚਾਨਿ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ) ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਮਿਤ

 � ਹਾਂ  � ਨਹੀਂ
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3.	ਿੀ ਬੱਚਾ ਮਪਛਲੇ	14	ਮਿਨਾ ਂਿੌਰਾਨ ਿਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਗਆ ਸੀ?  
 ਹਾ ਂ ਨਹੀਂ

4.	 ਮਪਛਲੇ	14	ਮਿਨਾ ਂਿੌਰਾਨ, ਿੀ ਿਨਤਿ ਮਸਹਤ ਯੂਮਨਟ ਨੇ ਇਹ ਮਨਰਿਾਰਤ ਿੀਤਾ ਹੈ ਮਿ ਬੱਚਾ ਿੋਮਵਡ-19	ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਿਸ ੇਮਵਅਿਤੀ ਿ ੇਿਰੀਬੀ ਸੰਪਰਿ ਮਵੱਚ 
ਆਇਆ ਸੀ?  
 ਹਾ ਂ ਨਹੀਂ

5.	ਿੀ ਮਿਸ ੇਡਾਿਟਰ, ਮਸਹਤ ਿੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ, ਿਾ ਂਿਨਤਿ ਮਸਹਤ ਯੂਮਨਟ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ/ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਮਸਆ ਹੈ ਮਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੇਂ ਇਿਾਤਂਵਾਸ ਮਵੱਚ ਚਲੇ ਿਾਣਾ  
(ਘਰ ਰਮਹਣਾ) ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ?□ 
 ਹਾ ਂ ਨਹੀਂ

6.	 ਮਪਛਲੇ	14	ਮਿਨਾ ਂਿੌਰਾਨ, ਿੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣ ੇਸੈੱਲ ਫੋਨ ‘ਤ ੇਿੋਮਵਡ ਅਲਰਟ ਐਿਸਪੋਿਰ ਿੀ ਨੋਟੀਮਫਿੇਸਨ ਮਿਲੀ ਹੈ?  
 ਹਾ ਂ ਨਹੀਂ

ਮੁਢੱਲੀ-ਜਾਚਂ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲਾ ਂਿੇ ਿਤੀਜੇ
ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ	1	ਿ ੇਤਮਹਤ ਮਿਸ ੇਵੀ ਲੱਛਣ ਲਈ ਿਵਾਬ “ਹਾ”ਂ ਮਵੱਚ ਮਿੱਤਾ ਹੈ: 

• ਸਿੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ੋਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਿੇ ਬਾਰ ੇਿੱਸੋ

• ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਿਾਤਂਵਾਸ ਮਵੱਚ ਚਲੇ ਿਾਣਾ (ਘਰ ਰਮਹਣਾ) ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣ ਿਾ ਂਡਾਿਟਰੀ ਐਿਰਿੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 
ਮਨਿਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ

• ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿੋਮਵਡ-19	ਲਈ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਾ ਂਨਹੀਂ, ਸਿੇਤ ਮਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਿਾ ਂਿੁਲਾਿਂਣ ਲਈ ਮਿਸ ੇਡਾਿਟਰ/ਮਸਹਤ ਿੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ

• ਮਬਨਾ ਂਲੱਛਣਾ ਂਵਾਲੇ ਘਰ ਿ ੇਿੈਂਬਰ ਸਿੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ/ਿੰਿ ‘ਤ ੇਿਾ ਸਿਿ ੇਹਨ। ਸਿਾਨਿ ਿੋਖਿ ਿ ੇਅਿਾਰ ਤ ੇਵੱਖਰ ੇਮਨਯਿਾ ਂਬਾਰ ੇਿਾਣਨ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਸਿਾਨਿ ਿਨਤਿ ਮਸਹਤ ਯੂਮਨਟ ਿੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਿ ਿਰ ੋਿਾ ਂਿਾਲ ਿਰੋ

ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ	2	ਿ ੇਤਮਹਤ ਮਿਸ ੇਵੀ ਇੱਿ ਲੱਛਣ ਲਈ ਿਵਾਬ “ਹਾ”ਂ ਮਵੱਚ ਮਿੱਤਾ ਹੈ:

• ਸਿੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ੋਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਿੇ ਬਾਰ ੇਿੱਸ ੋ

• ਬੱਚੇ ਨੂੰ	24	ਘੰਮਟਆ ਂਲਈ ਇਿਾਤਂਵਾਸ ਮਵੱਚ ਚਲੇ ਿਾਣਾ (ਘਰ ਰਮਹਣਾ) ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਿਟਰੀ ਐਿਰਿੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਨਿਲਣਾ 
ਚਾਹੀਿਾ

• ਿ	ੇ24	ਘੰਮਟਆ ਂਬਾਅਿ ਬੱਚੇ ਿ ੇਲੱਛਣ ਮਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਹੋ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਿ ਉਹ ਠੀਿ ਿਮਹਸੂਸ ਿਰ ੇਉਹ ਸਿੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ ਿਾ ਸਿਿਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 
ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

• ਮਬਨਾ ਂਲੱਛਣਾ ਂਵਾਲੇ ਘਰ ਿ ੇਿੈਂਬਰ ਸਿੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ/ਿੰਿ ‘ਤ ੇਿਾ ਸਿਿ ੇਹਨ। ਸਿਾਨਿ ਿੋਖਿ ਿ ੇਅਿਾਰ ਤ ੇਵੱਖਰ ੇਮਨਯਿਾ ਂਬਾਰ ੇਿਾਣਨ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਸਿਾਨਿ ਿਨਤਿ ਮਸਹਤ ਯੂਮਨਟ ਿੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਿ ਿਰ ੋਿਾ ਂਿਾਲ ਿਰੋ

ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ	2	ਿ ੇਤਮਹਤ ਿ ੋਿਾ ਂਿ ੋਤੋਂ ਵੱਿ ਲੱਛਣਾ ਂਲਈ ਿਵਾਬ “ਹਾ”ਂ ਮਵੱਚ ਮਿੱਤਾ ਹੈ:

• ਸਿੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ੋਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਿੇ ਬਾਰ ੇਿੱਸੋ

• ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਿਾਤਂਵਾਸ ਮਵੱਚ ਚਲੇ ਿਾਣਾ (ਘਰ ਰਮਹਣਾ) ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣ ਿਾ ਂਡਾਿਟਰੀ ਐਿਰਿੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 
ਮਨਿਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਮਵਡ-19	ਲਈ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਾ ਂਨਹੀਂ, ਸਿੇਤ ਮਿਸ ੇਵੀ ਸਲਾਹ ਿਾ ਂਿੁਲਾਿਂਣ ਲਈ ਮਿਸ ੇਡਾਿਟਰ/ਮਸਹਤ ਿੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਿਰੋ

• ਮਬਨਾ ਂਲੱਛਣਾ ਂਵਾਲੇ ਘਰ ਿ ੇਿੈਂਬਰ ਸਿੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ/ਿੰਿ ‘ਤੇ ਿਾ ਸਿਿ ੇਹਨ। ਸਿਾਨਿ ਿੋਖਿ ਿ ੇਅਿਾਰ ਤ ੇਵੱਖਰ ੇਮਨਯਿਾ ਂਬਾਰ ੇਿਾਣਨ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਸਿਾਨਿ ਿਨਤਿ ਮਸਹਤ ਯੂਮਨਟ ਿੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਿ ਿਰ ੋਿਾ ਂਿਾਲ ਿਰ ੋ

ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ	3,	4,	5	ਿਾ	ਂ6	ਲਈ ਿਵਾਬ “ਹਾ”ਂ ਮਵੱਚ ਮਿੱਤਾ ਹੈ 

• ਸਿੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ੋਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਿੇ ਬਾਰ ੇਿੱਸੋ

• ਬੱਚੇ ਨੂੰ	14	ਮਿਨਾ ਂਲਈ ਇਿਾਤਂਵਾਸ ਮਵੱਚ ਚਲੇ ਿਾਣਾ (ਘਰ ਰਮਹਣਾ) ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਿਟਰੀ ਐਿਰਿੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਨਿਲਣਾ 
ਚਾਹੀਿਾ

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਮਵਡ-19	ਲਈ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਾ ਂਨਹੀਂ, ਸਿੇਤ ਅਤੇ ਮਿਸ ੇਵੀ ਸਲਾਹ ਿਾ ਂਿੁਲਾਿਂਣ ਲਈ ਮਿਸ ੇਡਾਿਟਰ/ਮਸਹਤ ਿੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ

ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ੇਸਵਾਲਾ ਂਿਾ ਿਵਾਬ “ਨਹੀਂ” ਮਵੱਚ ਮਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿੂਲ/ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ ਿਾ ਸਿਿਾ ਹੈ.

ਜਿਤਕ ਹਸਿਤ ਓਂਟਾਰੀਓ - ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਹਸੰਗ
ਇਿ੍ਾ ਂਸਿਾਲਾ ਂਿਾ ਜਿਾਬ ਿੇਣਾ ਤੁਿਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤ ੇਹਿਰਭਰ ਕਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਿਾਣਿਾਰੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿਨਤਿ ਮਸਹਤ ਅਮਿਿਾਰੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਿ ਟਰੇਮਸੰਗ ਲਈ 
ਿੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ	28	ਮਿਨਾ ਂਮਵੱਚ ਮਿਟਾ ਮਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

ਮਿਤੀ: 

ਨਾਿ: 

ਫੋਨ ਿਾ ਂਈਿੇਲ: 


