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ਕੌਵਿਡ-19 ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੌਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਚੈੈੱਕਵਲਸਟ
(18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ)

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਚ ੈੱਕਵਿਸਟ ਸਾਰੇ ਬੱਵਚਆਂ, ਨਾਿ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂ‘ਤੇ ਿਾਗ ੂਹ ੁੰ ਿੀ ਹ  ਵਜਹੜ ੇਵਕੁੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਿ  ਕੇ ਗਰੇਡ 12 ‘ਚ
ਪੜਹਿੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਜਹੜੇ 18 ਸਾਿ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਸਕੂਿ, ਚਾਈਿਡ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਵਟਵਿਟੀਆਂ
ਿਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਇਹ ਚ ੈੱਕਵਿਸਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਿ ਆਰਾ ਬੱਵਚਆਂ ਿੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹ । ਜਾਂਚ ਿ ੇਇਸ ਟੂਿ ਨੂੁੰ
ਪੂਵਰਆਂ ਕਰਨ ਿਈ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਮਾਵਪਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਿੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹ ।

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਾਲ
1. ਕੀ ਵਪਛਲੇ 14 ਵਦਨਾਂ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ “ਹਾਂ”‘ਚ ਜਿਾਬ ਵਦੱਤਾ ਹੈ:

• ਬੱਚ ੇਨੂੁੰ  ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਿੇ ਆਖਰੀ ਵਿਨ ਤੋਂ ਿ  ਕੇ 14 ਵਿਨਾਂ ਿਈ ਕ ਆਰਨਟੀਨ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਿੇਗੀ।
• ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਕੋਈ ਿੀ ਰੋਗ-ਿੱਛਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਈ ਵਕ ਕੀ ਟ ਸਟ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹ 
ਜਾਂ ਨਹੀਂ, AHS Online Assessment Tool ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ Health Link ਨੂੁੰ  811 ‘ਤੇ ਫਨੋ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ “ਨਾਂਹ”‘ਚ ਜਿਾਬ ਵਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਾਲ 2 ‘ਤੇ ਜਾਉ।
2. ਕੀ ਵਪਛਲੇ 14 ਵਦਨਾਂ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਕਸੇ ਕੌਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ1 ਨਾਲ ਵਨਕਟ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ?

2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੀ ਵਿੱਥ ਅੁੰਿਰ ਵਕਸ ੇਨਾਿ 15 ਵਮੁੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਿਈ ਆਹਮ ੋਸਾਹਮਣੇ
ਿਾ ਸੁੰਪਰਕ ਜਾਂ ਵਸੱਧਾ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਪਰਕ, ਵਜਿੇਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ “ਹਾਂ”‘ਚ ਜਿਾਬ ਵਦੱਤਾ ਹੈ:

ਬੱਚ ੇਨੂੁੰ  ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਿੇ ਆਖਰੀ ਵਿਨ ਤੋਂ ਿ  ਕੇ 14 ਵਿਨਾਂ ਿਈ ਕ ਆਰਨਟੀਨ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਿੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਹੜੇ ਕੌਵਿਡ-19 ਿੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨਾਿ ਸੁੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਿੇ 90 ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੁੰਿਰ ਅੁੰਿਰ ਕੌਵਿਡ-19 ਿਈ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ 
ਟ ਸਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਕ ਆਰਨਟੀਨ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। 
ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ “ਨਾਂਹ”‘ਚ ਜਿਾਬ ਵਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਾਲ 3 ‘ਤੇ ਜਾਉ।
3. ਕੀ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਹਠੇ ਵਲਖੇ ਮ ਲ ਰਗੋ-ਲੱਛਣ ‘ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤ (ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ) ਹਈੋ ਹੈ?

ਬੁਖਾਰ
38 ਵਡਗਰੀ ਸ ਿੀਅਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਾਪਮਾਨ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਖੰਘ
ਿਗਾਤਾਰ, ਆਮ ਨਾਿੋਂ ਿੱਧ, ਜੋ ਵਕਸ ੇਜਾਣੇ-ਪਛਾਣ ੇਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਮੱਵਸਆ ਕਰਕ ੇਨਹੀਂ, ਵਜਿੇਂ ਐਸਥਮਾ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਤਕਲੀਫ
ਿਗਾਤਾਰ, ਸਾਹ ਉਖੜਨਾਂ, ਿੁੰ ਮਾਂ ਸਾਹ ਨਾ ਿ  ਸਕਣਾ, ਜੋ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ
ਸਮੱਵਸਆ ਕਰਕ ੇਨਹੀਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਐਸਥਮਾਂ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਗੰਧ ਜਾਂ ਸਿਾਦ ਮਵਹਸ ਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx


©2021 Government of Alberta | Updated: February 18, 2021 

Classification: Public 

ਜੋ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਮੱਵਸਆ ਕਰਕ ੇਨਹੀਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਐਿਰਜੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁੰਤੂ ਵਿਗਾੜ
ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਾਲ 3 ਵਿਚਲੇ ਵਕਸੇ ਰੋਗ-ਲੱਛਣ ਦਾ “ਹਾਂ”‘ਚ ਜਿਾਬ ਵਦੱਤਾ ਹੈ:

• ਐਕਵਟਵਿਟੀਆਂ ਿਈ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਬੱਚ ੇਨੂੁੰ  ਰੋਗ-ਿੱਛਣਾ ਿੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਤੋਂ ਿ  ਕੇ 10 ਵਿਨਾਂ ਿਈ ਇਕਾਂਤਿਾਸ
ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ ਜਾਂ ਕੌਵਿਡ-19 ਿਾ ਨੈਗੇਵਟਿ ਟ ਸਟ ਅਤ ੇਠੀਕ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਿੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ।

• ਟ ਸਟ ਿਾ ਬੁੰਿੋਬਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਸਬੁੰਧੀ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ਣ ਿਈ AHS Online Assessment Tool

ਿਰਤੋ ਜਾਂ Health Link ਨੂੁੰ  811 ‘ਤੇ ਫਨੋ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਾਲ 3 ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ-ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ “ਨਹੀਂ” ਵਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਾਲ 4 ‘ਤੇ ਜਾਉ।

4. ਕੀ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਹਠੇ ਵਲਖੇ ਹੋਰ ਰਗੋ-ਲੱਛਣਾਂ ‘ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤ (ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ) ਹਈੋ ਹੈ:

ਕੰਬਣੀਆਂ
ਬ ਖਾਰ ਤੋਂ ਬਗ ਰ, ਬਾਹਰ ਠੁੰ ਡ ੇਮੌਸਮ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗ ਰ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਗਲਾ ਖਰਾਬ/ਵਨਗਲਣ ਿੇਲੇ ਦਰਦ
ਜੋ ਹੋਰ ਜਾਣ-ੇਪਛਾਣੇ ਕਾਰਨਾਂ/ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਕਰਕ ੇਨਹੀਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮੌਸਮੀ ਐਿਰਜੀਆਂ ਜਾਂ ਉਬੱਤ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਨੱਕ ਿੱਗਣਾ/ਨੱਕ ਬੰਦ
ਜੋ ਹੋਰ ਜਾਣ-ੇਪਛਾਣੇ ਕਾਰਨਾਂ/ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਕਰਕ ੇਨਹੀਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮੌਸਮੀ ਐਿਰਜੀਆਂ ਜਾਂ ਠੁੰ ਡੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ
ਬਾਹਰ ਰਵਹਣਾ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਠੀਕ ਮਵਹਸ ਸ ਨਾ ਕਰਨਾਂ/ਥਕਾਿਟ ਹੋਣਾ
ਤਾਕਤ ਿੀ ਘਾਟ, ਬਾਿ ਿੱਿੋਂ ਚੁੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ
ਕਰਕ ੇਨਹੀਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਡਪਰ ਸ਼ਨ, ਅਨੀਂਿਰਾ, ਥਾਇਰਾਡ ਰੋਗ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸੱਟ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਟੱਟੀਆਂ ਆਉਣਾ
ਜੋ ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਕਰਕ ੇਨਹੀਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਚੁੰ ਤਾ ਰੋਗ, ਿਿਾਈ ਜਾਂ ਆਤਂ ਿੀ
ਬੀਮਾਰੀ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਬੇਿਜਹ ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
ਜੋ ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਕਰਕ ੇਨਹੀਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਚੁੰਤਾ ਰੋਗ ਜਾਂ ਿਿਾਈ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ/ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ
ਜੋ ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਕਰਕ ੇਨਹੀਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਰਥਰਾਇਵਟਸ ਜਾਂ ਸੱਟ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਵਸਰ ਦਰਦ
ਜੋ ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਕਰਕ ੇਨਹੀਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤਣਾਉ ਪਰਕਾਰ ਿੀ ਵਸਰ ਿਰਿ ਜਾਂ
ਪ ਰਾਣੀਆ ਂਮਾਈਗਰਨੇਾਂ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਅੱਖਾਂ ਆਉਣੀਆਂ (ਆਮ ਕਰਕ ੇਅੱਖਾਂ ਿਾਿ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਜਾਵਣਆ ਜਾਂਿਾ) ਹਾਂ ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਾਲ 4 ‘ਚ ਇਕ ਰੋਗ-ਲੱਛਣ ਦਾ ਜਿਾਬ “ਹਾਂ” ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ:
• ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਘਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 24 ਘੁੰ ਵਟਆ ਂਿਈ ਿਾਚਿੇ ਰਹੋ।
• ਜੇਕਰ 24 ਘੁੰ ਵਟਆਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾ ਰੋਗ-ਿੱਛਣ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹ , ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੋਂ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਠੀਕ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨ

ਿੱਗਣ ਤਾਂ ਸਕਿੂ ਅਤ ੇਐਕਵਟਵਿਟੀਆਂ ਿਈ ਿਾਪਸ ਜਾ ਸਕਿ ੇਹਨ। ਟ ਸਟ ਕਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
• ਜੇਕਰ 24 ਘੁੰ ਵਟਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰੋਗ-ਿੱਛਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹ  (ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੋਗ-ਿੱਛਣ ਉਭਰਨ ਿੱਗਿ ੇਹਨ), ਤਾਂ
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AHS Online Assessment Tool ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ Health Link ਨੂੁੰ  811 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵਕ ਜੇਕਰ ਟ ਸਟ ਿੀ ਵਸਫਾਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹ  ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਾਲ 4 ‘ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਿਧੇਰ ੇਰੋਗ-ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ “ਹਾਂ” ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ:
• ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਘਰ ਰੱਖੋ।
• AHS Online Assessment Tool ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ Health Link ਨੂੁੰ  811 ‘ਤ ੇਫਨੋ ਕਰੋ ਵਕ ਜੇਕਰ ਟ ਸਟ ਿੀ ਵਸਫਾਰਸ਼

ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹ  ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
• ਤ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕਿੂ ਅਤ ੇਐਕਵਟਵਿਟੀਆ ਂ‘ਚ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਿਾ ਹ  ਜਿੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਰੋਗ-ਿੱਛਣ ਹਟ ਜਾਂਿ ੇਹਨ, ਜਿੋਂ ਤੱਕ ਵਕ

ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਰੋਗ-ਿੱਛਣ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੁੰ  ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਘੁੰਟ ੇਹੋ ਗਏ ਹ ੁੰ ਿੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰ ੇਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ “ਨਹੀਂ” ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ:
• ਤ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਿ, ਚਾਈਿਡਕੇਅਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਵਟਵਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਆ ਸਕਿਾ ਹੋਿੇਗਾ।

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨੋਟ ਕਰ:ੋ ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈੋ ਿੀ ਰੋਗ-ਿੱਛਣ ਹੁੰਢਾ ਵਰਹਾ ਹ , ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਰੋਗ-ਿੱਛਣ
ਸ਼ ਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਵਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵਜੁੰ ਨਾਂ ਵਚਰ ਰੋਗ-ਿੱਛਣ ਹਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਿੇ (ਵਜਹੜਾ ਿੀ ਸਮਾਂ ਿੁੰ ਮੇਰਾ ਹੋਿੇ), ਵਕਸ ੇਕਾਂਟੀਵਨਊਇੁੰਗ ਕੇਅਰ
ਜਾਂ ਐਵਕਊਟ ਕੇਅਰ ਫ ਵਸਵਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਖਾਉਣ ਿਈ ਨਾ ਵਿਆਉ, ਵਸਿਾਏ ਇਸ ਿ ੇਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਕੌਵਿਡ-19 ਿੇ ਟ ਸਟ ਿਾ ਨੈਗੇਵਟਿ ਨਤੀਜਾ
ਵਮਿ ਵਗਆ ਅਤ ੇਉਹ ਠੀਕ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਿੇ ਹਨ।

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx

