ਮਾਵਿਆਂ ਲਈ ਫਲੋ ਚਾਰਟ: ਜੇ ਵਕਸੇ ਨੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ
ਸੰ ਸਕਰਣ 5 (25 ਸਤੰ ਬਰ 2020)

ਸ਼ੁਰ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ NHS ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੇਸ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵ ੱ ਚ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਵ ੱ ਚ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵ ੱ ਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ?

ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ? (ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਨ ੀਂ

(ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਨ ੀਂ ਵਨਰੰ ਤਰ ਖੰ ਘ, ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਜਾਂ

ਵਨਰੰ ਤਰ ਖੰ ਘ, ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਸੁੰ ਘਣ ਸ਼ਕਤੀ

ਨਹੀਂ

ਸੁੰ ਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵ ੱ ਚ ਘਾਟ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ)?

ਵ ੱ ਚ ਘਾਟ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ)?

ਹਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਸਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 14 ਵਦਨ ਤੱ ਕ

ਤੱ ਕ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:


ਸਕਲ ਨੰ ਸਵਚਤ ਕਰਨਾ



NHS ਟੈਸਵਟੰ ਿ ੈੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 119 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ
ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਵ

ਸਥਾ

ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਵਜਸਨੰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਵਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਕੋਵ ਡ -19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਿਰਬੰਧ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚੰ ਤਤ ਹੋ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚੰ ਤਤ ਹੋ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 111
‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵ ੱ ਚ ਹਰ ਵ ਅਕਤੀ ਘਰ
ਵ ੱ ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾ ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਸੰ ਕਰਮਣ ਲਈ ਘਰੇਲ



ਸਦੱ ਸਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਸੇਧ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੇ।

ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਕਲ ਨੰ ਸਵਚਤ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ



ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਘਰ ਵ ੱ ਚ ਹੀ
ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾ ੀ ਜਾਂ ਿੁਸ਼ਟੀ ਿਰਾਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ
ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਵਹਣ ਾਲੇ ਸੰ ਿਰਕਾਂ ਲਈ
ਬਣੀ ਸੇਧ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੇ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵ ੱ ਚ ਹਰ ਵ ਅਕਤੀ ਘਰ ਵ ੱ ਚ
ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾ ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਸੰ ਕਰਮਣ ਲਈ ਘਰੇਲ ਮੈਂਬਰਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਾ ਿਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ 10

ਲਈ ਬਣੀ ਸੇਧ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੇ।

ਵਦਨ ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਦੀ ਅ ਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰੀ ਕਰਨੀ



ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।






ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਲ ਜਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਸਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ

ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਸਕਲ ਨੰ ਸਵਚਤ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਠੀਕ ਹੈ,

ਹਾਂ

ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:


ਨਹੀਂ

ਿੌਜ਼ੀਵਟ ਿਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ?

14 ਵਦਨ ਤੱ ਕ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਟੈਸਵਟੰ ਿ ੈਬਸਾਇਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 119 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ

111 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ



ਸੰ ਿਰਕ ਵ ੱ ਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ

ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾ



ਨਹੀਂ

ਵਿਆ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ

ਹਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਸਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਵਦਨ



ਦੁਆਰਾ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ

ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਾ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੰ 14 ਵਦਨ ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਦੀ ਅ ਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰੀ

ਸਕਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਜੀ ਿੀ ਤੋਂ

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਕਸੇ ਿੱ ਤਰ ਦੀ ਮੰ ਿ ਨਾ ਕਰੋ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਕੋਵ ਡ
-19 ਦੀ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਰੱ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ
ਕੋਵ ਡ-19 ਟੈਸਟ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵ ੱ ਚ
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

(ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2-3 ਵਦਨ)

(ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2-3 ਵਦਨ)

ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ
ਲੱਛਣ ਵ ਕਸਤ ਹੋਏ

14 ਵਦਨ ਬਾਅਦ, ਜੇ

ਨਹੀਂ

ਹਨ?

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਠੀਕ
ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ
ਸਕਲ ਾਿਸ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵ ੱ ਚ

ਨੈਿੇਵਟ

ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ

ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਕੋਵ ਡ19 ਲਈ ਿੌਜ਼ੀਵਟ ਜਾਂ

ਿੌਜ਼ੀਵਟ ਜਾਂ
ਨੈਿੇਵਟ ਿਾਇਆ
ਵਿਆ ਹੈ?

ਹਾਂ

ਨੈਿੇਵਟ ਿਾਇਆ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਲ
ਿਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ



ਵਿਆ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਘਰ ਵ ੱ ਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ‘ਤੇ ਾਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨੰ
ਸਮਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਿੌਜ਼ੀਵਟ



ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ

ਨੈਿੇਵਟ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ

ਿੌਜ਼ੀਵਟ

ਸਕਲ ਨੰ ਸਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ

ਹਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਘਰ ਵ ੱ ਚ ਰਵਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਘਰ ਵ ੱ ਚ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਵ ੱ ਚ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ

ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 10

ਨੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 14 ਵਦਨ ਲਈ ਘਰ ਵ ੱ ਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ

ਵਦਨ ਨਾ ਿੁਜ਼ਰ ਜਾਣ।

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:



ਸਕਲ ਨੰ ਸਵਚਤ ਕਰਨਾ



ਸਕਲ ਨੰ ਸਵਚਤ ਕਰਨਾ



ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਰ



ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ



ਵ ਅਕਤੀ ਘਰ ਵ ੱ ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾ ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ

ਹਰ ਵ ਅਕਤੀ ਘਰ ਵ ੱ ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾ ੀ

ਸੰ ਕਰਮਣ ਲਈ ਘਰੇਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਸੇਧ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੇ।

ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਸੰ ਕਰਮਣ ਲਈ ਘਰੇਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ

NHS ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਿਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ

ਸੇਧ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੇ।

ਅਵਜਹੇ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਿਰਕ ੇਰ ੇ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਤਆਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕਰੀਬੀ
ਸੰ ਿਰਕ ਵ ੱ ਚ ਵਰਹਾ ਹੈ।



NHS ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਿਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਿਰਕ ੇਰ ੇ ਿਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕਰੀਬੀ ਸੰ ਿਰਕ ਵ ੱ ਚ ਵਰਹਾ ਹੈ।

10 ਵਦਨ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਲ ਿਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵ ੱ ਚ

14 ਵਦਨ ਬਾਅਦ, ਜੇ

ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ
ਲੱਛਣ ਵ ਕਸਤ ਹੋਏ
ਹਨ?

ਨਹੀਂ

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਲ ਿਰਤ
ਸਕਦਾ ਹੈ

