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Classification: PUBLIC 

ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਾਂਚ ਸੂਚੀ (ਚ ੈੱਕ ਵਲਸਟ) 

(18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੈੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈੱਵਚਆਾਂ ਲਈ) 

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਹ ਚ ੈੱਕਵਿਸਟ ਸਾਰੇ ਬੈੱਵਚਆਂ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ ਉਨ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ੇਿੀ ਿਾਗੂ ਹ ੰਦੀ ਹ  ਜੋ ਵਕ ਗਰੇਡ 12 ਦ ਆਰਾ ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੈੱਚ ਪੜ੍੍ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਿੈੱਚ 18 

ਸਾਿ ਤੋਂ ਿੈੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਿ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿੀ ਸਾਮਿ ਹਨ। ਸਕੂਿ, ਚਾਈਿਡ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੈੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਬੈੱਵਚਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਇਸ ਚ ੈੱਕਵਿਸਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ । ਬੈੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਟਿੂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੋੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ । 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਬੈੱਚੇ ਨੇ ਵਪਛਿੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਵਿੈੱਚ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹ  ਤਾਂ Government of Canada Travel, Testing, Quarantine and Borders ਿੈੱਧ 

ਖਤਰੇ ਿਾਿੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਂਿੋੜ੍ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ। 

ਜੇ 10 ਵਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤ ਹਾਡਾ ਬੈੱਚਾ ਪਬਵਿਕ ਹ ਿਥ ਦ ਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸ ਦੈੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹ  ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਅਿੈੱਗ ਰੈੱਖਣ ਦੀ ਿੋੜ੍ ਹ । 

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੈੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਸਕਰੀਵਨਿੰਗ(ਜਾਾਂਚ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ: 

1. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈੱਚਾ ਵਪ੍ਛਲੇ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਵਿੈੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ2 ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਵਿੈੱਚ ਸੀ? 
ਘਰੇਿੂ ਸੰਪਰਕ: ਇੈੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ ੋਕਸੇ ਦ ੇਰਪੂ ਵਿੈੱਚ ਉਸੇ ਵਨਿਾਸ ਵਿੈੱਚ ਰਵਹੰਦਾ ਹ  ਜਾਂ ਜ ੋਕੋਵਿਡ -19 ਦ ੇਕੇਸ ਦ ੇਨਾਿ ਅਕਸਰ, ਿੰਮੇ ਸਮੇਂ 

ਿਈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੈੱਿਬਾਤ ਵਿੈੱਚ ਵਰਹਾ ਹ । ਉਦਾਹਰਣ ਿੈੱਜੋਂ ਭ ਣ -ਭਰਾ, ਕਈੋ ਰਾਤ ਵਰਹਾ ਹਿੋੇ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਨੇ ਬੈੱਚੇ ਦੀ ਵਸੈੱਧੀ ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਿ 

ਕੀਤੀ ਹੋਿ।ੇ 

ਹਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 

ਜੇ ਜਿਾਬ “ਹਾਾਂ” ਹ  ਅਤ ੇਉਨਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਾਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਇੋਆ4: 

• ਬੈੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਿੈੱਛਣਾਂ ਦ ੇਵਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦ ੇਆਖਰੀ ਵਦਨ ਤੋਂ 14 ਵਦਨਾਂ ਤੈੱਕ ਸਕੂਿ, ਚਾਈਿਡ ਕਅੇਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਵਿੈੱਚ ਸਾਮਿ 

ਨਹੀ ਂਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ ੇਤ ਹਾਡੇ ਬੈੱਚੇ ਵਿੈੱਚ ਿੈੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਰਸਨ 2 ਤੇ ਅੈੱਗੇ ਿਧ।ੋ 

ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਦਾ ਜਿਾਬ “ਨਾਾਂ” ਹ  ਤਾਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਿੈੱਲ ਿਧ ੋ

3 ਇੈੱਕ ਿ ਬ ਦ ਆਰਾ ਪ ਸਟੀ ਕੀਤਾ ਕਸੇ ਜਾਂ ਇੈੱਕ ਸੰਭਾਿਤ ਕਸੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ Alberta COVID-19 Notifiable Disease Guideline ਦੈੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹ  

4 ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਿਈ ਦੋਿੇਂ ਟੀਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦ ੋਖ ਰਾਕਾਂ ਦੀ ਿੜ੍ੀ ਵਿੈੱਚ ਦਜੂੀ ਖ ਰਾਕ ਨੰੂ 14 ਵਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

2. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੈੱਚ ਹੇਠ ਵਲਵਿਆਾਂ ਵਿੈੱਚੋਂ ਨਿੇਂ ਜਾਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਰਹ ੇਲੈੱਛਣ ਹਨ: 

ਬੁਿਾਰ 

38 ਵਡਗਰੀ ਸ ਿਸੀਅਸ ਜਾਂ ਿੈੱਧ 

ਹਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 

ਿਿੰਘ 

ਿਗਾਤਾਰ, ਆਮ ਨਾਿੋਂ  ਵਜ਼ਆਦਾ, ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਸਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦਮੇ ਨਾਿ ਸਬੰੰਧਤ ਨਹੀ ਂਹ  

ਹਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 

ਸਾਹ ਲ ਣ ਵਿੈੱਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ 

ਿਗਾਤਾਰ, ਆਮ ਨਾਿੋਂ  ਵਜ਼ਆਦਾ, ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਸਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦਮੇ ਨਾਿ ਸਬੰੰਧਤ ਨਹੀ ਂਹ  

ਹਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 

ਸਿਾਦ ਅਤੇ ਸੁਿੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੈੱਚ ਕਮੀ 

ਐਿਰਜੀ ਜਾਂ ਵਨਊਰੋ ਸਬੰੰਧੀ ਸਮੈੱਵਸਆਿਾਂ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀ ਂਹ  

ਹਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 

ਜੇ ਬੈੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਵਿਚਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਲੈੱਛਣ ਦਾ ਜਿਾਬ “ਹਾਾਂ” ਵਿੈੱਚ ਵਦਿੰਦਾ ਹ  ਤਾਾਂ: 

 CMOH Order 39-2021 ਦੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਬੈੱਚੇ ਨੰੂ 10 ਵਦਨ ਿਈ ਅਿੈੱਗ ਥਿੈੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ੍ ਹ  ਨ ਗੇਵਟਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟ ਸਟ ਲ਼ਓ ਅਤ ੇ

ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਿਾਪਸ ਆਓ।  

 AHS Online Assessment Tool ਆਨਿਾਈਨ ਮ ਿਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 811ਹ ਿਥ ਵਿੰਕ ਤੇ ਕਾਿ ਕਰਕੇ ਟ ਸਟ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੋ ਅਤ ੇਇਕਾਂਤਿਾਿ ਸਬੰਧੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਓ। 

ਜੇ ਬੈੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਉੈੱਤਰ"ਨਾਾਂ"ਵਿੈੱਚ ਵਦੈੱਤਾ ਹ  ਤਾਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਤੇ ਜਾਓ। Arch
ive

d

https://travel.gc.ca/travel-covid
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://open.alberta.ca/publications/coronavirus-covid-19
https://open.alberta.ca/publications/cmoh-order-39-2021
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
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Classification: PUBLIC 

3. ਕੀ ਤ ਹਾਡੇ ਵਿੈੱਚ ਹੇਠ ਵਿਵਖਆਂ ਵਿੈੱਚੋਂ ਨਿੇਂ ਜਾਂ ਪਵਹਿਾਂ ਤੋਂ (ਵਿਗੜ੍) ਰਹੇ ਿੈੱਛਣ ਹਨ: 

ਕਾਂਬਾ ਿੈੱਗਣਾ  
ਬ ਖਾਰ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ, ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੈੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀ ਂ

ਹਾ ਂ ਨਹੀ ਂ

ਗਿਾ ਪੈੱਕਣਾ/ ਵਨਗਿਣ ਸਮੇ ਦਰਦ 
ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਸਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀ ਂਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮੌਸਮੀ ਐਿਰਜੀ 

ਹਾ ਂ ਨਹੀ ਂ

ਨੈੱ ਕ ਿਗਣਾ/ਬੰਦ ਹੋਣਾ 

ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਸਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀ ਂਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮੌਸਮੀ ਐਿਰਜੀ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੈੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ 

ਹਾ ਂ ਨਹੀ ਂ

ਠੀਕ ਮਵਹਸੂਸ ਨਾਂ ਕਰਨਾ/ਥਕਾਿਟ ਹੋਣਾ 
ਕਮਜੋਰੀ, ਬੈੱਵਚਆਂ ਵਿੈੱਚ ਕ ਪੋਸਨ, ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਸਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀ ਂਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਡਪਰ ਸਨ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ, 

ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਸੈੱਟ ਫੇਟ 

ਹਾ ਂ ਨਹੀ ਂ

ਜੀਅ ਮਚਿਾਉਣਾ, ਉਿਟੀ ਜਾਂ ਦਸਤ ਹੋਣਾ  
ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਸਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀ ਂਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬੇਚ ਨੀ, ਵਕਸੇ ਦਿਾਈ ਨਾਿ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਖਰਾਬੀ 

ਹਾ ਂ ਨਹੀ ਂ

ਵਬਨਾ ਕਾਰਨ ਭ ਖ ਨਾਂ ਿੈੱਗਣਾ  
ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਸਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀ ਂਵਜਿੇਂ ਬੇਚ ਨੀ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਦਿਾਈ ਨਾਿ 

ਹਾ ਂ ਨਹੀ ਂ

ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ(ਮਸਿ)ਅਤੇ ਜੋੜ੍ਾਂ ਦਾ ਦਰਦ  

ਹੋਰ ਜਾਣੇ -ਪਛਾਣੇ ਵਸਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀ ਂਵਜਿੇਂ ਵਕ ਗਠੀਆ ਜਾਂ ਸੈੱਟ 

ਹਾ ਂ ਨਹੀ ਂ

ਵਸਰ ਦਰਦ 
ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਸਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀ,ਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤਣਾਅ-ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਸਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਈਗਰੇਨ 

ਹਾ ਂ ਨਹੀ ਂ

ਅੈੱਖਾਂ ਆਉਣੀਆ ਂ(ਵਪੰਕ ਆਈ) ਹਾ ਂ ਨਹੀ ਂ

ਜੇ ਬੈੱਚਾ ਪਰਸਨ 3 ਵਿਚਿੇ ਵਕਸੇ ਿੀ 1 ਿੈੱਛਣ ਦਾ ਜਿਾਬ “ਹਾ”ਂ ਵਿੈੱਚ ਵਦੰਦਾ ਹ  ਤਾਂ: 
 ਬੈੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰੇ ਰੈੱਖ ਕੇ 24 ਘੰਵਟਆਂ ਿਈ ਿੈੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। 

 ਜੇ 24 ਘੰਵਟਆਂ ਬਾਦ ਿੈੱਛਣਾਂ ਵਿੈੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਠੀਕ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕੂਿ ਜਾਂ ਆਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੈੱਚ ਿਾਵਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹ । ਟ ਸਟ ਦੀ ਿੋੜ੍ 

ਨਹੀ ਂਹ । 

 ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਹਾਿਤ ਵਿੈੱਚ ਸ ਧਾਰ ਨਹੀ ਂਹ ੰਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹ ੰਦੀ ਹ  ਅਤ ੇਨਿੇਂ ਿੈੱਛਮ ਵਦਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ  AHS Online Assessment Tool ਿਰਤ ਕ ੇ

ਜਾਂ ਹ ਿਥ ਵਿੰਕ 811 ਤ ੇਕਾਿ ਕਰਕੇ ਟ ਸਵਟੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਿਾਹ ਿਓ। 

 ਜੇ ਬੈੱਚਾ ਪਰਸਨ 3 ਵਿਚਿੇ ਵਕਸੇ ਿੀ 2 ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਿੈੱਛਣਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ “ਹਾਂ” ਵਿੈੱਚ ਵਦੰਦਾ ਹ  ਤਾਂ: 
 ਬੈੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਰੈੱਖੋ। 

 AHS Online Assessment Tool ਿਰਤ ਕ ੇਜਾਂ ਹ ਿਥ ਵਿੰਕ 811 ਤ ੇਕਾਿ ਕਰਕੇ ਟ ਸਵਟੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਿਾਹ ਿਓ 

 ਬੈੱਚਾ ਿੈੱਛਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਿੈੱਛਣ ਸ ਰ ੂਹੋਏ ਨੰੂ ਘੈੱਟੋ ਘੈੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਕੂਿ ਅਤ ੇਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੈੱਚ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹ । 

ਜੇ ਬੈੱਚਾ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ “ਨਾਂ” ਵਿੈੱਚ ਵਦੰਦਾ ਹ  ਤਾਂ: 
 ਤ ਹਾਡਾ ਬੈੱਚਾ ਸਕੂਿ, ਚਾਈਿਡਕੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੈੱਚ ਸਾਮਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ । 

 

ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਬੈੱਚਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੈੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਿੈੱਛਣ ਦਾ ਅਨ ਭਿ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ  ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਿੈੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸ ਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਿ  ਕੇ ਜਾਂ ਿੈੱਛਣਾਂ ਦੇ 

ਜਾਣ ਤੈੱਕ (ਜੋ ਿੀ ਿੰਮਾ ਹੋਿੇ) 10 ਵਦਨਾਂ ਤੈੱਕ ਵਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਿ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਿ ਸਹਿੂਤ ਵਿੈੱਚ ਨਾ ਵਿਆਓ ਜਦੋਂ ਤੈੱਕ ਉਸਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟ ਸਟ ਨਤੀਜਾ ਨ ਗੇਵਟਿ 

ਨਹੀ ਂਅ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਬਹਤਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿੈੱਗੇ। 
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https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx



