ਸਕੂ ਲ ਨੂ ੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੂੰ ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ/ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ?
How can I help prepare my child for a safe return to school?
ਕੋਖਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਖਿਤ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਖਵਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਹੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਖਕ
ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਖਪਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਖਚਆਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖਦੱਤਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਕੋਖਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਖਿਤ ਉਪਾਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਾ ਖਕੂੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਉਪਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂ ਲਾਾਂ, ਕੂੰਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਥਾਾਂਵਾਾਂ, ਅਤੇ ਕਖਮਉਨਟੀ ਖਵਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਖਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।
ਮਾਪੇ, ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਕੂ ਲ ਵਾਪਸੀ ਖਵਚ ਮਦਦ ਖਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
How can parents, teachers and school staff support returning to school?
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੱਖਚਆਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਖਕ ਕੋਖਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਖਿਤ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਾਂ `ਤੇ ਅਮਲ ਖਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਨੇ ੜੇ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਥਾਾਂ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਸਫਾਈ ਰੱਿਣਾ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਖਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਾ ਖਜਹਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ `ਤੇ ਵੀ ਤੁ ਸੀਂ ਉਸ ਨੂ ੂੰ
ਘਰ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਕੂ ਲ ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਖਕਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਦੇ ਹਨ?
How will schools maintain physical distancing?
ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂ ੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਾਂ ਉਮਰਾਾਂ ਦੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ ਾਾਂ
ਤਰੀਖਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਨੂ ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖਦਉ ਖਜਨ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂ ਲ ਖਵਚ ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਰੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਾਸਲੇ ਖਵਚ
ਮਦਦ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਬਹੁਤ ਕੁ ਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਟੋਲੀਆਾਂ, ਵੱਿ ਵੱਿ ਟਾਈਮਲਾਈਨਾਾਂ, ਵੱਿਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਥਾਾਂਵਾਾਂ, ਵੱਿ ਵੱਿ ਸਖਮਆਾਂ
`ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਿਣ, ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਵਚ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰ੍ਾਾਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੂ ੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਸਲਾ ਖਜਹੜਾ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂ ੂੰ ਘਟਾਉਣ ਖਵਚ ਮਦਦ
ਕਰੇਗਾ।
ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਖਵਚ ਕੋਖਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਖਿਤ ਉਪਾਵਾਾਂ ਲਈ ‘ਟੋਲੀ’ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
What does ‘cohort’ mean for COVID-19 measures in the schools?
ਟੋਲੀਆਾਂ (ਕੋਹੋਰਟਸ) ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ ਘਟਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਖਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਜਾਾਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਖਮਡਲ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਖਵਚ ਟੋਲੀਆਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਾਂ ਹਨ ਖਕਉਂਖਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਨੱਜੀ ਉਪਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਯੋਗ
ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਹੱਥਾਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਸੂੰਪਰਕ ਨੂ ੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ।
ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਖਵਚ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਖਵਚ ਟੋਲੀਆਾਂ ਖਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ?
How do cohorts help prevent transmission of COVID-19 in schools?
ਟੋਲੀਆਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਦੀਆਾਂ ਹਨ ਖਕ ਉਹ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਵਚ ਓਹੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਗਰੁਪ
ੱ ਖਵਚ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਖਕਸੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂ ਲ ਖਵਚ, ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੋਲੀਆਾਂ ਨਾਲ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਖਕ ਆਮ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਖਕਤੇ ਘੱਟ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਰਖਹਣ ਅਤੇ ਟੋਲੀਆਾਂ
ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਯੋਗ ਰੱਿਣ ਖਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਕੂ ਲ ਖਵਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਇਸ
ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਖਵਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਖਕ ਇਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ ਾਈ
ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
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ਕੀ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂ ੂੰ ਖਬਲਕੁ ਲ ਦੋ ਮੀਟਰ (ਛੇ ਫੁ ੱਟ) ਦੇ ਫਾਸਲੇ `ਤੇ ਰਖਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
Do students and staff need to stay exactly two metres (six feet) apart?
ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਖਬਲਕੁ ਲ ਦੋ ਮੀਟਰਾਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ `ਤੇ ਰੱਿਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੀਟਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖਵਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਆਇੂੰਟ ਲੂੰਬ,ੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ,
ਹੋਰਨਾਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦੇਹ ਅਤੇ ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ ਫਾਸਲਾ ਰੱਿਣਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਕੁ ਝ ਮਾਹੌਲਾਾਂ ਖਵਚ, ਜਾਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁ ਝ ਉਮਰਾਾਂ ਨਾਲ ਇਹ
ਖਜ਼ਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਖਡਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂ ੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ, ਹੱਥਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਿੋਣ ਖਵਚ ਵਾਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ
ਹੋਣ `ਤੇ ਘਰ ਰਖਹਣ ਲਈ ਖਿਆਨਪੂਰਬਕ ਉਪਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਕਸੇ ਬੱਚੇ, ਟੀਚਰ ਜਾਾਂ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂ ੂੰ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਖਜਵੇਂ ਸਕੂ ਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ) ਖਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ?
When would a child, teacher or school staff member be required to self-isolate (i.e. not come to
school)?
ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂ ੂੰ ਸਕੂ ਲ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਖਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਖਜਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਖਹਣਾ) ਜੇ ਪਬਖਲਕ
ਹੈਲਥ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਅਤੇ ਿਤਰੇ ਦੀ ਅਸੈੈੱਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਕ ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂ ੂੰ
ਖਜ਼ਆਦਾ ਿਤਰਾ ਸੀ। ਇਨ੍ ਾਾਂ ਕੇਸਾਾਂ ਖਵਚ, ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਖਵਚ ਘਰ ਰਖਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰੱਿਣ ਲਈ ਖਕਹਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ, ਟੀਚਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?
Why are masks not mandatory for all students, teachers and school staff?
ਮਾਸਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਾਿਨਾਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਖਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਖਵਡ-19 ਲੱਗਣ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੂ ੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਮਾਸਕ ਕੁ ਝ ਹਾਲਤਾਾਂ ਖਵਚ
ਢੁ ਕਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਖਸਫਾਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਉਪਾ, ਖਜਨ੍ ਾਾਂ ਖਵਚ
ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ, ਹੱਥ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ `ਤੇ ਘਰ ਰਖਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੋਖਵਡ-19 ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨੂ ੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਲ ਕੇ
ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਕਾਾਂ ਦੀ ਖਫਤਰਤ ਕਰਕੇ (ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਹੁਣਾ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ
ਖਭੱਜਣਾ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਿਣਾ ਅਤੇ ਖਫਰ ਪਾਉਣਾ), ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਖਜਹੜੀਆਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕੀ ਉਪਾ ਹਨ?
What safety measures are in place for activities outside of school hours?
ਇਹ ਸਮਖਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਬੱਚੇ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਖਜਨ੍ ਾਾਂ ਖਵਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋ ਰੂੰਜਨ ਦੀਆਾਂ
ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ ਾਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਖਵਚ, ਜਾਣੇ -ਪਛਾਣੇ ਖਚਹਖਰਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਹੀ ਖਮਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ
“ਕੋਖਵਡ ਸੂਝ” ਵਰਤਣਾ ਯਾਦ ਰੱਿ,ੋ ਇਹ ਜਾਣੋ ਖਕ ਤੁ ਸੀਂ ਖਕਸ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿੋਵੋ, ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ `ਤੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ
ਖਫਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂ ੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੌ ਰਮਲ ਖਜ਼ੂੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।
“ਜਾਣੇ -ਪਛਾਣੇ ਖਚਹਖਰਆਾਂ” ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਖਹਣ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਖਵਚ ਖਕਵੇਂ ਮਦਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ?
What is the importance of maintaining “familiar faces” and how does it help prevent transmission of
COVID-19?
ਅਸੀਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ “ਜਾਣੇ -ਪਛਾਣੇ ਖਚਹਖਰਆਾਂ” ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਖਹਣ ਲਈ ਕਖਹ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਖਵਚ ਟੋਲੀਆਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਖਿਤ
ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਸਕੂ ਲ ਹਫਤੇ (ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ) ਖਵਚ 60 ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਖਮਲਦਾ ਹੈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਟੋਲੀ ਦਾ ਇਕ
ਸਾਈਜ਼), ਅਤੇ ਗੁਰੱਪ ਖਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਖਫਰ ਖਸਰਫ 60 ਲੋ ਕ ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ 60 ਦੇ ਦੁ ਆਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਨੂ ੂੰ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੁ ਝ ਿਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਖਜਹੀ ਹਾਲਤ ਖਵਚ ਹੋਈਏ, ਖਜੱਥੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਟੋਲੀਆਾਂ ਖਵਚ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ
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ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਰ ਖਦਨ 60 ਵੱਿ ਵੱਿ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਖਮਲਣ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ `ਤੇ 300 ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 300
ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਜਾਣੇ -ਪਛਾਣੇ ’ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਕਖਹੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਖਜਕ
ਘੇਖਰਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਛੋਟੇ ਰੱਿ ਕੇ ਕਖਮਉਨਟੀ ਖਵਚ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂ ੂੰ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਘਰ ਰਖਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
If my child has been potentially exposed to COVID-19, do they need to stay home from school?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਾਂ ਖਵਚ, ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਨ (ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਖਕਉਂਖਕ
ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਆਉਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਹਾਲਤਾਾਂ ਖਵਚ, ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਖਚੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵਗ
ੇ ੀ ਖਕ
ਉਹ ਸੂੰਕੇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ `ਤੇ ਖਨਗ੍ਾ ਰੱਿਣ, ਖਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਕ ਨਵੀਂਆਾਂ ਜਾਾਂ ਅਸਾਿਾਰਨ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਖਜ਼ਆਦਾ ਸਾਵਿਾਨ
ਰਖਹਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਇਹ ਮਖਹਸੂਸ ਹੋਵੇ ਖਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖਵਚ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਆ ਗਈਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈੈੱਸਟ
ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣਾ।
ਜੇ ਖਕਸੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਖਵਚ ਖਕਸੇ ਨੂ ੂੰ ਕੋਖਵਡ-19 ਹੋ ਖਗਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂ ਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
What if someone in a student’s household has COVID-19. Can the child still go to school?
ਜੇ ਘਰ ਖਵਚ ਕੋਈ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਖਫਰ ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ ਸਾਰੇ ਜੀਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਘਰ ਖਵਚ ਰਖਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂ ੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਖਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂ ਲ ਜਾਾਂ ਕੂੰਮ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ
ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਖਹੂੰਦੀ ਖਕ ਅਖਜਹਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਜੇ ਮਾਖਪਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਖਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੂ ਖਜਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਭਾਵੀ ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਖਲਆਾਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਕੀ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
What do parents need to do if they think their child has potentially exposed others to COVID-19?
ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ ਨੂ ੂੰ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਖਮਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਆਉਣ
ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਿਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਖਦੂੰਦੀ ਹੈ ਖਜਸ ਦੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੱਕ
ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਖਕਸੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪਖਰਵਾਰ ਨੂ ੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਖਕ ਕੋਈ
ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਭਰੋਸਾ ਖਦਆਉ ਖਕ ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ?
Will I know if my child has been exposed to COVID-19?
ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਮਾਖਪਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂ ੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਖਕ ਸਕੂ ਲ ਖਵਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਖਵਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਾਂ?
What do I do if there is a sick child in my child’s class?
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਕ ਕਲਾਸ ਖਵਚ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾਰ
ਖਕਉਂ ਹੈ। ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਖਨਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਖਕ ਸਕੂ ਲ ਖਵਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਖਦਿਾਈ ਖਦੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ
ਤਾਾਂ ਉਸ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਖਵਡ-19 ਟੈੈੱਸਟ ਪੌਜ਼ਖਟਵ ਆਵੇ ਤਾਾਂ ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਖਕ ਉਸ
ਕੇਸ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਖਵਅਕਤੀ ਉਸ ਸੂੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਇਹ ਦੱਖਸਆ ਖਗਆ ਹੈ ਖਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ।
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ਜੇ ਮੈਨੂੂੰ ਇਹ ਨੋ ਖਟਸ ਖਮਲੇ ਖਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂ ਲ ਖਵਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਾਂ?
What do I do if I receive a notice that there has been an exposure at my child’s school?
ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਖਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਖਕ
ਖਜਹੜੀਆਾਂ ਨਵੀਂਆਾਂ ਜਾਾਂ ਵੱਿਰੀਆਾਂ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਖਦਿਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਿਾਨ ਰਖਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਲਕੀਆਾਂ ਹੀ ਹੋਣ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਸਕੂ ਲ ਜਾਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਖਮਲਦੀ ਹੈ –ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਵਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ – ਤਾਾਂ ਸੂੰਪਰਕ (ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ)
ਲੂੰਘ ਖਗਆ ਹੈ ਪਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੂ ੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ 14 ਖਦਨਾਾਂ ਲਈ ਸਾਵਿਾਨ ਰਖਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਖਕਸ ਨੂ ੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ?
What if my child is sick? Who do I notify?
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਜਹੀਆਾਂ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਹੋਣ ਖਜਹੜੀਆਾਂ ਕੋਖਵਡ-19 ਨਾਲ ਖਮਲਦੀਆਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਬੱਚੇ ਨੂ ੂੰ ਘਰ ਖਵਚ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਅਗਾਾਂਹ ਹੋਰ ਅਸੈੈੱਸਮੈਂਟ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਜਨ੍ ਾਾਂ
ਬਾਰੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਵਚ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸੂੰਪਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਖਜਸ ਖਵਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ ਖਕ ਕੀ ਸਕੂ ਲ ਨੂ ੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।
ਸਕੂ ਲ ਨੂ ੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਖਮਉਨਟੀ ਖਵਚ ਫੈਲਣ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ?
How will the return to school impact community transmission?
ਬੱਖਚਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਕੋਖਵਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਖਵਚ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਿ ਚਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਖਮਉਨਟੀ ਖਵਚ ਕੋਖਵਡ-19 ਫੈਲਣ ਨੂ ੂੰ ਘੱਟ ਰੱਿਣਾ, ਛੋਟੇ ਜਾਣੇ -ਪਛਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ; ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ੜਲੇ ਸੂੰਪਰਕਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼
ਕਰਨ; ਅਕਸਰ ਹੱਥ ਿੋਣ ਅਤੇ ਕੋਖਵਡ-19 ਨਾਲ ਖਮਲਦੀ ਖਕਸੇ ਵੀ ਪਖਹਲੀ ਖਨਸ਼ਾਨੀ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨ `ਤੇ ਖਨਰਭਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ (ਕੇਸ ਐਂਡ ਕੌਨਟੈਕਟ) ਦੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?
What is the process for case and contact management for schools?
•

•

•

ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਨੂ ੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਖਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਪੌਜ਼ਖਟਵ ਕੇਸਾਾਂ ਦੇ ਲੈ ਬ ਨਤੀਜੇ ਖਮਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੌਨਟੈਕਟ ਟਰੇਖਸੂੰਗ (ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ
ਆਉਣ ਵਾਖਲਆਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ) ਲਈ ਹਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇੂੰਟਰਖਵਊ ਕਰਨ ਲਈ ਖਸੱਿਾ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਜੇ ਕੇਸ ਕੋਈ
ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਜਾਾਂ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂ ਲ ਖਵਚ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵਾਿੂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੇਸ
ਆਪਣੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂ ਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ (ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਆਏ ਹੋਣ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਸਕੂ ਲ ਜਾਾਂ ਸਕੂ ਲ ਖਡਸਖਟਿ ਕਟ ਨੂ ੂੰ ਦੱਸਾਾਂਗੇ। ਖਫਰ ਸਕੂ ਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂ ੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਖਸਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਇੂੰਟਰਖਵਊ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਜੇ
ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਮਾਪੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਿਤਰੇ ਦੀ ਅਸੈੈੱਸਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਪੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ
ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੂੰਗਾਾਂਗੇ।
ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ (ਕੇਸ ਐਂਡ ਕੌਨਟੈਕਟ) ਦੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਭੇਤਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਿੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ
ਵੇਰਵੇ ਸਕੂ ਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਕੂ ਲ ਖਵਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀ
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•

ਸਕੂ ਲ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਵਲੋਂ ਖਸੱਿਾ ਸੂੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਖਵਚ
ਬੀਮਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂਆਾਂ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਦੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਖਨਰਿਾਖਰਤ ਸਮਾਾਂ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਨੂ ੂੰ ਲੈ ਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਮਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਿਤਰੇ ਦੀ
ਅਸੈੈੱਸਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਿ ਵੱਿ ਹੁਦ
ੂੰ ਾ ਹੈ। ਸਾਨੂ ੂੰ ਕਦੇ ਵੀ
ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦਾ ਖਕ ਕਦੋਂ ਕੌਨਟੈਕਟ ਟਰੇਖਸੂੰਗ (ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਆਉਣ ਵਾਖਲਆਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ) ਿਤਮ ਹੋਵੇਗਾ
ਖਕਉਂਖਕ ਇਨਕੂ ਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਖਦਿਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਅੂੰਦਰ ਵਿ ਰਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਵਚ ਖਵਚ ਨਵੇਂ
ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਜਨ੍ ਾਾਂ `ਤੇ ਖਨਗਰਾਨੀ ਰੱਿਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂ ੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੂੰਟਰੋਲ
ਦੇ ਉਪਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖਦੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ, ਹੱਥਾਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬੀਮਾਰੀ
ਦੀਆਾਂ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਲਈ ਨੇ ਮ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਖਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਟੈੈੱਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ।

ਖਕਸੇ ਨੂ ੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੂੰ ਇਕਾਾਂਤਾਸ ਖਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਖਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ?
When would someone be asked to self-isolate?
•

•

•
•

ਜੇ ਕੋਈ ਖਕਸੇ ਪੱਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨੇ ੜਲੇ ਸੂੰਪਰਕ ਖਵਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਲੂੰਮਾ ਸਮਾਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਮ੍ਣੇ ਸੂੰਪਰਕ ਤਾਾਂ ਉਸ ਖਵਅਕਤੀ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੇ ੜਲੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਖਕਉਂਖਕ ਉਸ ਨੂ ੂੰ ਕੋਖਵਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਖਜ਼ਆਦਾ ਿਤਰਾ ਹੈ। ਨੇ ੜਲੇ ਸੂੰਪਰਕਾਾਂ ਨਾਲ
ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ ਵਲੋਂ ਖਸੱਿਾ ਸੂੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੂੰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਖਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਸਰਫ ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਕ ਨੇ ੜਲਾ ਸੂੰਪਰਕ ਕੌਣ ਹੈ।
ਨੇ ੜਲਾ ਸੂੰਪਰਕ ਘਰ ਖਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੂੰ ਹੋਰਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਖਵਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਦੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਰੱਿੇਗਾ। ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਖਵਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ 14 ਖਦਨ ਹੈ।
ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ ਉਸ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂ ੂੰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀਆ ਤਾਰੀਕਾਾਂ ਦੱਸੇਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਖਵਚ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਖਦਿਾਈ ਦੇਣ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂ ੂੰ
ਕੋਖਵਡ-19 ਟੈੈੱਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੇ ੜਲੇ ਸੂੰਪਰਕਾਾਂ ਲਈ ਕੌਨਟੈਕਟ ਟਰੇਖਸੂੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਨਟੈਕਟ ਟਰੇਖਸੂੰਗ ਖਸਰਫ ਕੇਸਾਾਂ ਲਈ ਮੁਕੂੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਘਰ ਖਵਚ ਕੋਈ ਜਣਾ ਨੇ ੜਲਾ ਸੂੰਪਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੂੰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਖਵਚ ਰੱਿ ਖਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ
ਨੂ ੂੰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਖਵਚ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਖਵਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਾਂ ਖਫਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੂੰ
ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਖਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਟੈੈੱਸਟਾਾਂ ਦੇ ਨਤੀਖਜਆਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂ ਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ?
Can students still attend school while they are waiting for test results?
•
•

ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਕੋਖਵਡ-19 ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਨਤੀਖਜਆਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੂੰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਖਵਚ ਕਰਨ
ਲਈ ਖਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈੈੱਸਟ ਦੇ ਨਤੀਖਜਆਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਕੂ ਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਖਥਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਹਲਕੀਆਾਂ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖਵਅਕਤੀ ਕੋਖਵਡ-19 ਦਾ ਟੈੈੱਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਕ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਗ ਜਾਾਂ
ਖਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੂੰਦੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਖਵਚ, ਜੇ ਉਸ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀਆਾਂ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟੈੈੱਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਪਖਹਲਾਾਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਘਰ ਰਖਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਟੈੈੱਸਟ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਵਚ, ਖਕਸੇ ਨੂ ੂੰ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂ ੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਲਈ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਦੀ ਖਲਸਟ ਖਵਚ ਫਰਕ ਖਕਉਂ ਹੈ?
Why is there a difference in the symptom list for schools?
•

•

•

ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਲਈ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਦੀ ਖਲਸਟ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਕੋਖਵਡ-19 ਦੀਆਾਂ ਮੁਿ
ੱ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਖਜਨ੍ ਾਾਂ ਖਵਚ ਬੁਿਾਰ, ਪਾਲਾ
ਲੱਗਣਾ, ਿੂੰਘ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹ ਆਉਣਾ, ਸੁੂੰਘਣ ਜਾਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾ ਰਖਹਣਾ, ਖਚੱਤ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਟੱਟੀਆਾਂ
ਲੱਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖਲਸਟ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਇਹ ਸੇਿ ਖਦੂੰਦੀ ਹੈ ਖਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਘਰ ਰਖਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੈੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਦੀ ਖਲਸਟ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂ ੂੰ ਘੱਟ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਿਣ ਖਵਚਕਾਰ ਸੂੰਤੁਲਨ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਹੈਲਥ ਚੈੈੱਕਸ ਨੂ ੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਖਕ ਟੈੈੱਸਟਾਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਦੀ ਖਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ
ਬਜਾਏ, ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਖਪਆਾਂ/ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਖਲਆਾਂ ਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਖਚਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਕੂ ਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਖਸਹਤ
ਦੇਿਣ। ਬੱਖਚਆਾਂ ਖਵਚ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਖਕਉਂਖਕ ਪਖਰਵਾਰ ਖਵਚ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਖਰਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਬੱਖਚਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਕੂ ਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨ।
ਬੀਮਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂਆਾਂ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਲਈ, ਖਜਨ੍ ਾਾਂ ਖਵਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀਆਾਂ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ
ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਘਰ ਰਖਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਿਾਰ ਤੋਂ ਖਬਨਾਾਂ ਹਲਕੀਆਾਂ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਲਈ, ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਘਰ ਖਵਚ
24 ਘੂੰਖਟਆਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਾਂ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ `ਤੇ ਖਨਗਰਾਨੀ ਰੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਖਵਚ ਸੁਿਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਉਹ ਸਕੂ ਲ ਨੂ ੂੰ
ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਖਵਚ ਬੁਿਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਾਂ ਜੇ 24 ਘੂੰਖਟਆਾਂ ਬਾਅਦ, ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਖਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ
ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਾਂ ਇਹ ਵਿ ਜਾਣ ਤਾਾਂ ਹੈਲਥ ਅਸੈੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉ।

ਕੀ ਕਲਾਸ ਜਾਾਂ ਟੋਲੀ (ਕੋਹੋਰਟ) ਨੂ ੂੰ ਅਜੇ ਵੀ “ਕੂੰਟਰੋਲ ਮਾਹੌਲ” ਸਮਖਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਖਕ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਇਕ ਦੂ ਜੇ ਨੂ ੂੰ ਖਮਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ
ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਪੋਰਟਸ ਿੇਡਦੇ ਹੋਣ?
Is a class or cohort still considered a “controlled environment” even though students intermingle with
others, have siblings and play sports outside of school?
•

•

ਸਕੂ ਲ ਿਾਸ ਸੇਿ ਨਾਲ ਇਕ ਕੂੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋ ਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਖਕ ਇਹ ਸੇਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਿ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਖਵਚ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂ ੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਿ ਕਾਰਨ, ਸਕੂ ਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਕ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਾਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਖਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਜਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਜਹੜਾ ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।
ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੇਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਟੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂ ਜੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਰੱਿ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂ ਲ ਖਡਸਖਟਿ ਕਟ ਅਤੇ ਇੂੰਡੀਪੈਨਡੈਂਟ ਸਕੂ ਲ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪਲੈ ਨਾਾਂ ਖਵਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਖਮਉਨਟੀ ਦੇ
ਮਾਹੌਲਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ ਵਲੋਂ ਸੇਿ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਦੇ ਉਪਾ
ਕਰਦੇ ਰਖਹਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਖਰਆਾਂ ਦੀ ਖਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਹੱਥਾਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਰੱਿਣਾ, ਖਜੱਥੇ ਮੂੰਗ ਹੋਵੇ ਮਾਸਕ
ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ `ਤੇ ਘਰ ਰਖਹਣਾ।
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