
میرے بچے میں *  CoVID-19 
( کی عالمات ہیں ( کورونا وائرس

*

بچہ اسکول نہیں جاتا ہے

بچے کو ٹیسٹ کروانا چاہئے

جب آپ کے گھر کے لوگ ٹیسٹ کے 

لگ نتائج کا انتظار کرتے ہیں تو انہیں ا

تھلگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے

اسکول کو امتحان کے نتائج کے بارے
میں بتائیں

جب بچے کا ٹیسٹ منفی واپس آتا …

ہے اور اسکول جانے سے پہلے انہیں 

گھنٹوں تک بخار نہیں ہوتا ہے ، 48
اور وہ ٹھیک ہوجاتے ہیں

… کورونا )19میرا بچہ کوویڈ 

کے لئے مثبت ٹیسٹ ( وائرس
کرتا ہے

بچہ اسکول نہیں جاتا ہے

کے شروع ہونے کے بعد * عالمات 

دن تک بچہ الگ تھلگ رہتا 10سے 

یا ٹیسٹ کے دن سے اگر عالمات )ہے 

(نہیں ہیں

اسکول کو امتحان کے نتائج سے آگاہ 

کریں

* آپ کے گھر کے لوگوں کو عالمات 

دن 14کے شروع ہونے کے بعد سے 

کے لئے الگ تھلگ رہنے کی 

ضرورت ہے یہاں تک کہ جب کسی کا 
منفی ٹیسٹ ہوتا ہے

… دن کے بعد ، ایک بار بچہ بہتر 10

48محسوس ہوتا ہے ، اور کم از کم 

گھنٹوں تک بخار سے پاک رہتا ہے۔

دن کے بعد اسکول واپس جا 10وہ 

سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر انہیں 

ذائقہ میں کمی ہو۔ / کھانسی ہو یا بو 

انفکشن ختم ہوجانے کے بعد یہ 
.عالمات کئی ہفتوں تک رہ سکتے ہیں۔

جس کے ساتھ میں رہتا ہوں …

کی عالمات  COVID19اس میں 

ہوتی ہیں

بچے کو اسکول نہیں جانا چاہئے

آپ کے گھر میں عالمات والے شخص 

کو ٹیسٹ کرانا چاہئے

جب آپ کے گھر کے افراد ٹیسٹ کے 

لگ نتائج کا انتظار کرتے ہیں تو انہیں ا

تھلگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے

اسکول کو امتحان کے نتائج کے بارے
میں بتائیں

ا جب گھریلو ممبر کا ٹیسٹ منفی ہوت… 

 COVID19ہے ، اور بچے میں 
*عالمات نہیں ہوتے ہیں

میرے گھر کے کسی فرد نے …

COVID-19 (Coronavirus) 
کے لئے مثبت جانچ کی ہے

بچے کو اسکول نہیں جانا چاہئے

* آپ کے گھر کے لوگوں کو عالمات 

یا ٹیسٹ کے دن )کے شروع ہونے پر 

دن کے 14( سے اگر عالمات نہیں

لئے الگ تھلگ رہنے کی ضرورت 

ہے یہاں تک کہ جب کوئی منفی ٹیسٹ
کرتا ہے۔

ہ نے خود سے الگ 14جب بچ … 

دن پورے 14تھلگ ہونے کے 

دن کے 14کردیئے ہیں ، چاہے وہ 
دوران منفی ٹیسٹ کریں

عالمات میں کم سے کم ایک اعلی درجہ حرارت شامل ہوتا ہے۔ ایک نئی مستقل کھانسی؛ نقصان یا 
ذائقہ یا ذائقہ کے اپنے احساس میں تبدیلی۔

:دیکھیں مزید  nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms
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CoVID-19 غیر موجودگی:

دیکھ بھال کرنے والوں کے لئے / والدین 

:ایک فوری رہنما



CoVID-19 غیر موجودگی:

دیکھ بھال کرنے والوں کے لئے / والدین 
:ایک فوری رہنما
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کیا کرنا ہے؟ عمل …اسکول واپس

این ایچ ایس ٹیسٹ اور ٹریس نے …

کہا کہ میرا بچہ تصدیق شدہ 
COVID19  تھا" قریبی رابطہ"کیس کا

بچے کو اسکول نہیں آنا چاہئے

دن تک الگ تھلگ رکھنا 14بچے کو 

جیسا کہ این ایچ ایس ٹیسٹ اور )چاہئے 

چاہے وہ ( ٹریس کے مشورہ دیا گیا ہے

منفی ٹیسٹ کریں

گھر کے باقی لوگوں کو الگ الگ 

کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک 
کہ وہ بھی قریبی رابطہ نہ ہوں

… ہ نے خود سے الگ 14جب بچ 

دن پورے کردیئے 14تھلگ ہونے کے 

دنوں کے دوران 14ہیں ، چاہے وہ ان 
منفی ٹیسٹ کریں

… میرے بچے نے سفر کیا اور / ہم 

الگ تھلگ ہونا پڑے گا
جب تک آپ کو نہ کرنا پڑے ملک کو 

مت چھوڑیں

جب آپ تعطیالت بک کرتے ہو تو 

قرنطین کے بارے میں ایف سی او کے 

مشورے کے بارے میں سوچیں

اسکول کو حاضری کے بارے میں 

بتائیں

تم واپس آنے کے بعد

بچے کو اسکول نہیں جانا چاہئے

دن 14آپ کے گھر میں ہر ایک کو 

-کے لئے الگ تھلگ رکھنا چاہئے 
چاہے ٹیسٹ منفی ہی کیوں نہ ہو

… دن کی 14جب بچے کے لئے 

سنگرودھ کی مدت پوری ہوچکی ہے ، 

دنوں کے دوران منفی 14چاہے وہ ان 
ٹیسٹ کریں

ہمیں کسی طبی فرد یا سرکاری …

ذریعہ سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ 

میرے بچے کو الگ تھلگ کرنے کی 
ضرورت ہے

بچے کو اسکول نہیں جانا چاہئے

اسکول حاضری ٹیم یا سال کے سربراہ 

سے رابطہ کریں

بچے کو اس وقت تک الگ تھلگ رہنا 

چاہئے جب تک آپ کو یہ نہ بتایا جائے 
کہ پابندیاں ختم ہوجاتی ہیں

… دیگر ایجنسیاں کہتے / جب اسکول 

ہیں کہ پابندیاں ختم کردی گئیں اور آپ
کا بچہ واپس آسکتا ہے

مجھے یقین نہیں ہے کہ .… COVID-
کے لئے کون امتحان لینا چاہئے 19

• والے لوگوں کو ہی * صرف عالمات 

ٹیسٹ لینا چاہئے

عالمت نہ رکھنے والے افراد کو ٹیسٹ 

نہیں کروانا چاہئے۔ اگر وہ کسی ایسے 

رکھتے ہیں" قریبی رابطے"شخص سے 

ٹ جو مثبت ٹیسٹ کرتا ہے تو اسے ٹیس
نہیں ملنا چاہئے۔

جب مندرجہ باال شرائط پوری ہوں…

اگر آپ کے گھر میں کسی کو عالمات ہیں تو وہ ٹیسٹ کرواتا ہے  nhs.uk/coronavirusor کال کریں
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