
 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵ ੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ? 

(ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਨ ੀਂ ਵਨਰੰਤਰ ਖੰਘ, ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਜਾਂ 
ਸੁੰ ਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵ ੱਚ ਘਾਟ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ)? 

ਮਾਵਿਆਂ ਲਈ ਫਲੋ ਚਾਰਟ: ਜੇ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ 
ਸੰਸਕਰਣ 5 (25 ਸਤੰਬਰ 2020) 

 

ਹਾਂ 

ਨਹੀਂ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵ ੱਚ ਵਕਸ ੇਵ ਅਕਤੀ ਵ ੱਚ 
ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ? (ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਨ ੀਂ 
ਵਨਰੰਤਰ ਖੰਘ, ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਸੁੰ ਘਣ ਸ਼ਕਤੀ 

ਵ ੱਚ ਘਾਟ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ)? 
ਨਹੀਂ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  NHS ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੇਸ 
ਦੁਆਰਾ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ 
ਵਿਆ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ 
ਸੰਿਰਕ ਵ ੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ 

ਿੌਜ਼ੀਵਟ  ਿਾਇਆ ਵਿਆ ਹ?ੈ 

ਨਹੀਂ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਸਕ ਲ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਸਕ ਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵਦਨ 
ਤੱਕ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
 ਸਕ ਲ ਨ ੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨਾ 
 NHS ਟੈਸਵਟੰਿ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 119 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕ ੇ

ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਕੋਵ ਡ-19 ਟਸੈਟ ਦੀ ਵ  ਸਥਾ 
ਕਰਨਾ 

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰ ੇਵਚੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
111 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਵ ੱਚ ਹਰ ਵ ਅਕਤੀ ਘਰ 
ਵ ੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤ ੇਸੰਭਾ ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਲਈ ਘਰੇਲ  
ਸਦੱਸਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਸਧੇ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੇ। 

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਾ ਿਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  10 
ਵਦਨ ਦ ੇਇਕਾਂਤ ਾਸ ਦੀ ਅ ਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਿ ਰੀ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 ਸਕ ਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਜੀ ਿੀ ਤੋਂ 
ਵਕਸੇ ਿੱਤਰ ਦੀ ਮੰਿ ਨਾ ਕਰੋ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਟਸੈਟ ਦ ੇਵਬਨਾਂ ਕੋਵ ਡ 
-19 ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਕੋਵ ਡ-19 ਟਸੈਟ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ 

 
 

   

 ਹਾਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਸਕ ਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਦਨ ਤੱਕ 
ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
 ਸਕ ਲ ਨ ੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨਾ 
 ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਵਜਸਨ ੰ  ਲੱਛਣ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕ ੇ

ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਟੈਸਵਟੰਿ  ੈਬਸਾਇਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 119 ਤੇ ਕਾਲੱ ਕਰਕ ੇ
ਕੋਵ ਡ -19 ਲਈ ਟਸੈਟ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਿਰਬੰਧ ਕਰੋ 

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰ ੇਵਚੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 111 

‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਵ ੱਚ ਹਰ ਵ ਅਕਤੀ ਘਰ ਵ ੱਚ 
ਹੀ ਰਹੇ ਅਤ ੇਸੰਭਾ ੀ ਕਰੋੋਨਾ ਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਲਈ ਘਰੇਲ  ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਲਈ ਬਣੀ ਸਧੇ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੇ। 

 ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵ ਡ-19 ਟਸੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਾ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹ ੈਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨ ੰ  14 ਵਦਨ ਦ ੇਇਕਾਂਤ ਾਸ ਦੀ ਅ ਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿ ਰੀ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

 

 

 

 

 ਹਾਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਸਕ ਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
14 ਵਦਨ ਤੱਕ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
 ਸਕ ਲ ਨ ੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰ ੇਨਹੀਂ 

ਜਾਣਦੇ ਹਨ 

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵ ੱਚ ਹੀ 
ਰਹੇ ਅਤ ੇਸੰਭਾ ੀ ਜਾਂ ਿਸ਼ੁਟੀ ਿਰਾਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ 
 ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆ ਂਨਾਲ ਨਾ ਰਵਹਣ  ਾਲੇ ਸੰਿਰਕਾਂ ਲਈ 
ਬਣੀ ਸੇਧ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰ ੇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ 
ਿੌਜ਼ੀਵਟ  ਜਾਂ 

ਨੈਿੇਵਟ  ਿਾਇਆ 
ਵਿਆ ਹੈ? 

ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਵ ੱਚ 
ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਕਵੋ ਡ-
19 ਲਈ ਿੌਜ਼ੀਵਟ  ਜਾਂ 
ਨੈਿੇਵਟ  ਿਾਇਆ 

ਵਿਆ ਹੈ? 

ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਵ ੱਚ 
ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ 
ਲੱਛਣ ਵ ਕਸਤ ਹੋਏ 

ਹਨ? 

ਿੌਜ਼ੀਵਟ  

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵ ੱਚ ਰਵਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ 10 

ਵਦਨ ਨਾ ਿੁਜ਼ਰ ਜਾਣ। 
 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
 ਸਕ ਲ ਨ ੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨਾ 
 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਰ 

ਵ ਅਕਤੀ ਘਰ ਵ ੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾ ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ 
ਸੰਕਰਮਣ ਲਈ ਘਰੇਲ  ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਸੇਧ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰ।ੇ 

 NHS ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਿਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ 
ਅਵਜਹੇ ਵਕਸ ੇਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਿਰਕ  ੇਰ  ੇਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਤਆਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਰੀਬੀ 
ਸੰਿਰਕ ਵ ੱਚ ਵਰਹਾ ਹੈ।  

ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ੋ

(ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2-3 ਵਦਨ) 
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ੋ

(ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2-3 ਵਦਨ) 

10 ਵਦਨ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਉਹ ਸਕ ਲ ਿਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 ਹਾਂ 

ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨ ੰ  ਘਰ ਵ ੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਫਲੋਚਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ‘ਤੇ  ਾਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  

ਨਹੀਂ 
14 ਵਦਨ ਬਾਅਦ, ਜੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ 
ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਸਕ ਲ  ਾਿਸ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿੌਜ਼ੀਵਟ  

ਘਰ ਵ ੱਚ ਵਕਸ ੇਵ ਅਕਤੀ ਵ ੱਚ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨ ੰ  ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 14 ਵਦਨ ਲਈ ਘਰ ਵ ੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
 ਸਕ ਲ ਨ ੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨਾ 
 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ 

ਹਰ ਵ ਅਕਤੀ ਘਰ ਵ ੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾ ੀ 
ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਲਈ ਘਰੇਲ  ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ 
ਸੇਧ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰ।ੇ 

 NHS ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਿਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਵਕਸ ੇਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਿਰਕ  ੇਰ ੇ ਿਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਰੀਬੀ ਸੰਿਰਕ ਵ ੱਚ ਵਰਹਾ ਹੈ।  

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵ ੱਚ 
ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ 
ਲੱਛਣ ਵ ਕਸਤ ਹੋਏ 

ਹਨ? 

ਹਾਂ 

ਨਹੀਂ 

14 ਵਦਨ ਬਾਅਦ, ਜੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕ ਲ ਿਰਤ 

ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਨੈਿੇਵਟ  

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕ ਲ 
ਿਰਤ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  
ਸਮਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ 

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ 
ਨੈਿੇਵਟ  ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਸਕ ਲ ਨ ੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ  

ਸ਼ੁਰ  

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/ask-for-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/ask-for-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection

