
ਕੋਵਿਡ -19 (ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ) ਸਕੂਲ ਵਿਿੱ ਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰਰ 
ਮਾਵਿਆਂ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਤੇਜ਼ਰ ਗਾਈਡ

ਮੈਂ ਕ  ਕਰਾਂ… ਐਕਸ਼ਨ ਿਾਿਸ ਸਕੂਲ…

…ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਵਿਿੱ ਚ COVID19
(ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ) ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਹਨ*

• ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦਾਾ
• ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਾੇਣਾ ਚਾਹਦਾਾ ਹੈ
ਟੈਸਟ ਾੇ ਨਤਦਜਜਆਂ ਾਦ ਉਡਦਕ 
ਕਰਜਾਆਂ ਪੂਰਾ ਪਜਰਵਾਰ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-
ਥਲੱਗ
ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ  ਟੈਸਟ ਾੇ ਨਤਦਜਜਆਂ ਬਾਰੇ 
ਤੁਰੂੰ ਤ ਸੂਜਚਤ ਕਰੋ

…ਜਾੋਂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਾਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਟੈਸਟ ਹੁੂੰ ਾਾ ਹ,ੈ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ 48 ਘੂੰ ਜਟਆਂ 
ਲਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਾਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੂੰਗਾ 
ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਾੇ ਹਨ

…ਮੇਰਾ ਬਿੱ ਚਾ COVID19 
(ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ) ਲਈ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦਾਾ
ਜਾੋਂ * ਲੱਛਣ * ਸੁਰੂ ਹੋਏ (ਜਾਂ ਕੋਈ 
ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਾੇ ਜਾਨ ਤੋਂ) ਤੋਂ 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਅਲੱਗ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਦਾਾ ਹੈ
ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ  ਟੈਸਟ ਾੇ ਨਤਦਜੇ ਬਾਰੇ ਸੂਜਚਤ 
ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਾੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  14 ਜਾਨਾਂ ਲਈ 
ਅਲੱਗ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹਦਾਾ ਹੈ ਜਾੋਂ ਲੱਛਣ * 
ਸੁਰੂ ਹੁੂੰ ਾੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਾੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜੇ 
ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਾੇ) ਭਾਵੇਂ ਟੈਸਟ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇ

…ਬੱਚਾ 10 ਜਾਨਾਂ ਬਾਅਾ ਵਾਪਸ ਆ
ਸਕਾਾ ਹੈ ਜਾੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਮਜਹਸੂਸ 
ਹੁੂੰ ਾਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 48 ਘੂੰ ਜਟਆਂ ਲਈ 
ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਾਾ.
ਬੱਚਾ 10 ਜਾਨਾਂ ਬਾਅਾ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ 
ਆ ਸਕਾਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ਖੂੰ ਘ ਹੈ ਜਾਂ 
ਉਹ ਗੂੰਧ / ਸੁਆਾ ਾਦ ਭਾਵਨਾ ਗੁਆ
ਬੈਠਾਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਲੱਛਣ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਾ ਵਦ ਕਈ ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਤਕ ਰਜਹ 
ਸਕਾੇ ਹਨ.

… ਮੇਰੇ ਿਵਰਿਾਰ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਨੂੂੰ  
COVID19 (ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ) ਦੇ

ਲਿੱ ਛਣ ਹਨ*

ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦਾਾ
ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤਦ ਾਦ ਜਾਂਚ ਹੋਣਦ 
ਚਾਹਦਾਦ ਹੈ
ਟੈਸਟ ਾੇ ਨਤਦਜੇ ਾਦ ਉਡਦਕ ਕਰਾੇ ਹੋਏ 
ਘਰ ਾੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਾਦ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੈ
ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ  ਟੈਸਟ ਾੇ ਨਤਦਜੇ ਬਾਰੇ ਸੂਜਚਤ 
ਕਰੋ

…ਜਾੋਂ ਜਪਰਵਾਰਕ ਸਾੱਸਤਾ ਾਾ ਟੈਸਟ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੂੰ ਾਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਵੱਚ 
COVID19 ਾੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਾੇ*

…ਮੇਰੇ ਿਵਰਿਾਰ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਨੇ 
COVID19 (ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ) ਲਈ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕ ਤਾ ਹੈ

ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦਾਾ
ਘਰ ਾੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਜਾਨ ਤੋਂ 14 ਜਾਨਾਂ 
ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਾਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੂੰ ਾਦ ਹੈ 
ਜਾੋਂ ਲੱਛਣ * ਸੁਰੂ ਹੁੂੰ ਾੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਟੈਸਟ 
ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਾੇ) ਭਾਵੇਂ ਟੈਸਟ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇ

…14 ਜਾਨਾਂ ਬਾਅਾ ਵਦ ਜੇ ਟੈਸਟ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ

ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਉੱਚੇ ਤਾਿਮਾਨ ਵਿਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਇਿੱ ਕ ਨਿੀਂ ਵਨਰੂੰ ਤਰ ਖੂੰ ਘ; 
ਨ ਕਸਾਨ ਜਾਂ ਗੂੰ ਧ ਜਾਂ ਸ ਆਦ ਦ  ਤ ਹਾਡ  ਭਾਿਨਾ ਵਿਚ ਤਬਦ ਲ .

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms
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ਮੈਂ ਕ  ਕਰਾਂ… ਐਕਸ਼ਨ ਿਾਿਸ ਸਕੂਲ…

…NHS Test and Trace ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦ  
ਿਛਾਣ ਿ ਸ਼ਟ  ਕ ਤ  COVID19 

(ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ) ਕੇਸ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 'ਕਰ ਬ  
ਸੂੰ ਿਰਕ' ਿਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ

• ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦਾਾ
• 14 ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਲ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ 
(ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਐਨਐਚਐਸ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੇਸ 
ਾੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਜਾੱਤਦ ਗਈ ਹੈ) - ਜੇ ਉਹ 14
ਜਾਨਾਂ ਾੌਰਾਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾੇ ਹਨ
ਬਾਕਦ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਵ-ੈਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ 
ਾਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਾਦ, ਜਾ ਤਕ ਉਹ ਇਕ 
'ਨਜ਼ਾਦਕਦ ਸੂੰਪਰਕ' ਨਾ ਹੋਣ

…ਜਾੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਾੇ 14 
ਜਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਾਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ 14 
ਜਾਨਾਂ ਾੌਰਾਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰੇ

…ਮੇਰਾ ਬਿੱ ਚਾ ਇਕਿੱ ਲਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ 
ਕਰਦਾ ਸ  ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂੂੰ  ਅਲਿੱ ਗ-

ਥਲਿੱ ਗ ਕਰਨ ਦ  ਜ਼ਰਰੂਰਤ ਹੈ

ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਅਣਅਜਧਕਾਰਤ ਛੁੱ ਟਦ ਨਾ ਲਓ
ਯਾਤਰਾ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰਦ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਅਤੇ 
ਐਫਸਦਓ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰੋ
ਹਾਜ਼ਰਦ ਨਦਤਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਕਾਰਦ 
ਪਰਾਾਨ ਕਰੋ
ਜਕਸੇ ਮੂੰ ਜਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਜੱਥੇ ਅਲੱਗ 
ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਾਦ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਾਦ ਹੈ:
ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦਾਾ
ਪੂਰਾ ਪਜਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  14 ਜਾਨਾਂ ਲਈ 
ਅਲੱਗ ਰੱਖਾਾ ਹੈ - ਜੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ 14 ਜਾਨਾਂ 
ਾੌਰਾਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾੇ ਹਨ

…ਜਾੋਂ ਬੱਚੇ ਲਈ 14 ਜਾਨਾਂ ਾਦ ਕੁਆਰੂੰਟਦਨ 
ਅਵਧਦ ਪੂਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ 14 
ਜਾਨਾਂ ਾੌਰਾਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ

…ਸਾਨੂੂੰ  ਡਾਕਟਰ  / ਅਵਧਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਤੋਂ 
ਸਲਾਹ ਵਮਲ  ਹੈ ਵਕ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੂੰ  ਅਲਿੱ ਗ-

ਥਲਿੱ ਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ

ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦਾਾ
ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰਦ ਟਦਮ 
/ ਸਾਲ ਾੇ ਮੁਖਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਉਾੋਂ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹਦਾਾ ਹੈ 
ਜਾੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਾੱਜਸਆ ਜਾਂਾਾ ਜਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਾਾ

…ਜਾੋਂ ਸਕੂਲ / ਹੋਰ ਏਜੂੰ ਸਦਆਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸੂਜਚਤ 
ਕਰਨਗਦਆਂ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਾੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ 
ਆ ਸਕਾਾ ਹੈ

…. ਮੈਨੂੂੰ  ਿਿੱ ਕਾ ਯਕ ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕੌਿ ਡ -
19 (ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ) ਲਈ ਟੈਸਟ ਵਕਸ ਨੂੂੰ  

ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹ?ੈ

ਜਸਰਫ ਲੱਛਣ * ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਦ ਜਾਂਚ 
ਕਰਵਾਉਣ ਾਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੂੰ ਾਦ ਹੈ
ਜਬਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣ 
ਾਦ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾੱਤਦ ਜਾਂਾਦ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ 
ਜਵਅਕਤਦ ਾਾ ‘ਕਰਦਬਦ ਸੂੰਪਰਕ’ ਵਦ ਹੋਣ

…ਜਾੋਂ ਉਪਰਲਦਆਂ ਸਰਤਾਂ, ਜਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡਦ 
ਸਜਥਤਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਾਦਆਂ ਹਨ, ਪੂਰਦਆਂ 
ਹੁੂੰ ਾਦਆਂ ਹਨ

ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਿਵਰਿਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣ *, ਤਾਂ ਮ ਫਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟ ਬ ਿੱ ਕ ਕਰੋ 
nhs.uk/coronavirusor call 119

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ  gov.uk/backtoschool


