ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਸਹਤ ਜਾਂਚ

ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱ ਛਣ

ਕੀ ਕਰੀਏ

ਬੁਖਾਰ (38°C ਤ� ਉੱਪਰ)
ਠੰਡ ਲੱ ਗਣਾ
ਖਾਂਸੀ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਗੰਧ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾਂ ਲੱ ਗਣਾ
ਹੋਰ ਲੱ ਛਣ

ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੱ ਛਣਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਹੈ:
ਘਰ ਰਹੋ] ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਖਰਾਸ਼
ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱ ਗਣਾ
ਿਸਰਦਰਦ
ਸਰੀਰ ਦਰਦ
ਬਹੁਤ ਥਕਾਨ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ
ਜੀ ਮਚਲਾਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ
ਦਸਤ

ਜੇ ਇੱਕ ਲੱ ਛਣ ਲਈ ਹਾਂ ਹੈ:
ਜਦ ਤੱਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ, ਉਦ� ਤੱਕ ਘਰ ਰਹੋ]

ਜਾਂ 8-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ]
ਕੀ ਕਰੀਏ

ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� 2 ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੱ ਛਣਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਹੈ:
24 ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਘਰ ਰਹੋ] ਜੇ ਲੱ ਛਣ ਠੀਕ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਿਵਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ

ਲੱ ਛਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 8-1-1 'ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ]

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ:
ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤ�
ਬਾਹਰ� ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ?

ਕੀ ਕਰੀਏ
ਜੇਕਰ ਹਾਂ:
ਕੈਨੇਡਾ ਤ� ਬਾਹਰ� ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ,ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਪੂਰੀ
ਤਰ�ਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇ ਟ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਛੋ ਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇ ਿਟਡ ਨਹੀ ਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ
ਤ� ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਫੈਡਰਲ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤ� ਬਾਦ 14
ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀ ਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ
ਕੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ
ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ?

ਕੀ ਕਰੀਏ
ਜੇਕਰ ਹਾਂ:
ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੇ ਿਦਸ਼ਾਂ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

K-12 Health Check ਜਾਂ BC Self-Assessment Tool ਨਾਲ ਵੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ]
ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ 8-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ] ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਂ ੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਜਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ
ਆਉਦ
9-1-1 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਜਾਓ]

ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ BC Centre for Disease Control ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ]

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ BCCDC ਦੇ Symptoms of COVID-19 ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ: 22 ਸਤੰਬਰ 2021

