
کوِوڈکوِوڈ-19

اسکول  اور  اسکول  چائلڈکیئر  اور   چائلڈکیئر 
ٹول یننگ  ٹولاسکر یننگ  اسکر

ہیں؟ موجود  عالمات  ہوئی  ہوتی  خراب  یا  نئی  زائد  سے  ایک  یا  ایک  سے  میں  ذیل  مندرجہ  میں  آپ  ہیں؟کیا  موجود  عالمات  ہوئی  ہوتی  خراب  یا  نئی  زائد  سے  ایک  یا  ایک  سے  میں  ذیل  مندرجہ  میں  آپ  کیا 

یڈ  گر سینٹی  بخار ≤ 37.8 ڈگری 
یا کپکپاہٹ

ہیں  ہوئے  ہے، تھکے  خراب  طبیعت 
ہے سوجن  میں  پٹھوں  یا 

ناک ہوئی  بھری  یا  ہوئی  کھانسی بہتی 

جانا ہو  ختم  احساس  ذائقےکا  یا  و 
ُ
دشواری ب میں  سوجن، نگلنے  میں  گلے 

دشواری میں  لینے  لٹی، اسہالسانس 
ُ
ا یا  متلی 

درد سر  پا  دیر یا  معمولی  غیر 

بیمار  سے  عالمات  بیمار کی  سے  عالمات  جوکوِوڈ-19کی  ہیں  رکھتے  رابطہ  یبی  قر سے  شخص  ایسے  کسی  آپ  جوکوِوڈ کیا  ہیں  رکھتے  رابطہ  یبی  قر سے  شخص  ایسے  کسی  آپ   کیا 
نکالہے؟ مثبت  نتیجہ  کا  ٹیسٹ  کے  اس  میں  نکالہے؟ِدنوں  مثبت  نتیجہ  کا  ٹیسٹ  کے  اس  میں  پچھلے 14ِدنوں  یا  پچھلے ہے  یا  ہے 

ہے؟ سفرکیا  باہرکا  سے  کینیڈا  میں  ہے؟دنوں  سفرکیا  باہرکا  سے  کینیڈا  میں  پچھلے 14دنوں  نے  آپ  پچھلے کیا  نے  آپ  کیا 

تھلگ  الگ  خودکو  میں  گھر  یا  رہنے  میں  نےگھر  یپ 
َ
ا تھلگ الرٹ  الگ  خودکو  میں  گھر  یا  رہنے  میں  نےگھر  یپ 
َ
ا یاکوِوڈ-19 الرٹ  ہیلتھ  پبلک  کو  آپ  یاکوِوڈکیا  ہیلتھ  پبلک  کو  آپ  کیا 

ہے؟ ہے؟رکھنےکیلئےکہا  رکھنےکیلئےکہا 

اگر آپ نے ان سواالت میں سےکسی کا جواب ہاںہاں میں دیا ہے، تو براِہ کرم گھر میں خودکو الگ تھلگ رکھیں۔ اگر آپ میں عالمات 
یں۔ یبی رابطہ ہیں، تو ٹیسٹ کروائیں اور/ یا اپنے صحت کی نگہداشت فراہم کرنے والے سے بات کر موجود ہیں، یا آپ ایک قر
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peelregion.ca/coronavirus یں کر مالحظہ  کیلئے  معلومات  ید  یں مز کر مالحظہ  کیلئے  معلومات  ید  مز

@regionofpeel @peelregion.ca @regionofpeel

http://peelregion.ca/coronavirus
https://www.facebook.com/regionofpeel
https://www.instagram.com/peelregion.ca/?hl=en
https://twitter.com/regionofpeel
http://peelregion.ca/



