DAILY K-12 HEALTH CHECK
ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ 12 ਸਸਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਆਿੱਨਲਾਈਨ ਕੇ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱ ਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck
ਹੈਲਥ ਚੈਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਵਰਜ਼ਨ ਡਾਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਬੀ ਸੀ ਕੇ ਤੋਂ 12 ਹੈਲਥ ਚੈਕਰ.
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਕੋਈ ਸਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਸਚੰ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਸਸਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਸਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੋਈ
ਸਚੰ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 8-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਸਹਤ ਜਾਂਚ
ਮੈਨੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਲੁੱਛਣ

ਬੁਿਾਰ (38 ਤੋਂ ਉੱਪਰ)

ਜੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬ ੁੱ ਚੋਂ 1 ਜਾਂ ਧੇਰੇ ਲੁੱਛਣਾਂ ਨੂੰ :

ਠੰਡ
ਿੰ ਘ

ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ 8-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਮੈਨੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਹੋਰ ਲੁੱਛਣ
ਗਲੇ ਸਵਿੱ ਚ ਿਰਾਸ਼.
ਭੁਿੱ ਿ ਦੀ ਕਮੀ

ਜੇ ਹਾਂ 1 ਲੁੱਛਣਾਂ ਲਈ:
ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਹਤਰ ਮਸਹਸਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਘਰ ਰਹੋ

ਸਸਰ ਦਰਦ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ

2 ਜਾਂ ਧੇਰੇ ਲੁੱਛਣ:

ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ

24 ਘੰ ਟੇ ਘਰ ਰਹੋ

ਉਲਟੀਆਂ

ਜੇ ਲਿੱਛਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਸਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕਸੇ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ

ਦਸਤ

ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 8-1-1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਮੈਨੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਛਲੇ 14 ਸਦਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ?

ਜੇ ਹਾਂ:
ਸਾਰੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਜੋ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ ਨੰ ਸਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ ਦੋਵਾਂ
ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਵਿੱ ਿਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ.
ਇਸ ਸਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਸਵੈ-ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 2
ਹਫ਼ਤੇ ਪਸਹਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਕਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਵਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ
ਹੈ.
ਮੈਨੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਨੇੜਲਾ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਨਾਲ

ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਚਤ ਕੀਤਾ
ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਹੋਣ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ?

ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਦੁਆਰਾ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.
ਤੁਸੀਂ 8-1-1 ਨੰ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰ ਸਕਵੇਂ ਮਸਹਸਸ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕ ਅਿੱ ਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸਧਆਨ ਸਦਓ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਵੇਂ ਮਸਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਜੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੈੜੀ ਮਸਹਸਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤੁਹਾਨੰ
ਕਲੀਸਨਕ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵਭਾਗ ਸਵਿੱ ਚ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ .

Please check BCCDC’s Symptoms of COVID-19 regularly to ensure the list is up to date.
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DAILY K-12 HEALTH CHECK
ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟਲ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਲਿੱਛਣ ਸਵਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 8-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਕੋਸਵਡ- 19 ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇwww.bccdc.ca. ਤੇ ਜਾਓ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਗੰ ਭੀਰ ਲਿੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਉਦਾ. ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਵਚ ਜਿੱ ਦੋ ਜਸਹਦ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਕੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਵਚ
ਬੋਲਣਾ) ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਸਵਚ ਦਰਦ, 9-1-1 ਨੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵਭਾਗ ਸਵਚ ਜਾਓ.

Please check BCCDC’s Symptoms of COVID-19 regularly to ensure the list is up to date.

UPDATED: February 24, 2021

