COVID19 ਪ�ਤੀਬੱ ਧਤਾਵ� 'ਤੇ
ਂ ਕੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੀ ਐਡ
ਸਾਡੇ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ�ਝਾ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ

ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ� ਪਿਰਵਾਰ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹ�I

ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਕ�ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਇਨ��

ਵਚਨਬੱ ਧਤਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋI

ਅਸ� ਮੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ
ਸ਼ਰਤ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ :

•

ਕ�ਦਰ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹ� ਦੇਵ�ਗੇ

•

ਛਡੰ ਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਿਲਆਉਨ ਵੇਲੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ 15 ਿਮੰ ਟ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਕਰ�ਗੇ

•

ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋਗੇ

•

ਆਈਚੈਕ-ਇਨ ਆਈਪੈਡ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਹੱ ਥ� ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋਗੇ ਜ� ਹੱ ਥ ਧੋਵੋਗੇ

•

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ

•

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਉਹ ਕ�ਦਰ ਿਵਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹ� ਤੇ

•

ਕ�ਦਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਉਨ�� ਜ� ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ
ਦੱ ਸੋਗੇ

ਜੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ
ਕ�ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਜਾਓ:

•

ਗਲ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ਜ� ਤਬੀਯਤ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੈ

•

ਿਪਛਲੇ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ

•

ਖ�ਸੀ ਜ� ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ

•

ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਜੀ ਯਾਤਰਾ ਤ� ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ

•

ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਕੁਈਨਜ਼ਲ� ਡ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

•

ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਕੋਿਵਡ -19 ਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕੇਸ ਿਰਹਾ ਹੈ

•

ਕੋਿਵਡ -19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

�ਚ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਜ ਬੂਝ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ
ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ� I
ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ਸ਼ਨ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ) ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋI

5 June 2020 | Version 1

COVID19 ਪ�ਤੀਬੱ ਧਤਾਵ� 'ਤੇ
ਂ ਕੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੀ ਐਡ
ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ
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