
 

 

 

 

 اور کوڈ بچے
          پھیلنے سے بچنے کے لئے چوکس رہیں  

 
ے سے اگر آپ کے بچے کو اس فہرست سے کوئی عالمات ہیں تو ، یہ تجویز کی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو گھر میں رکھیں اور دوسرے لوگوں سے رابط

ع گریز کریں۔ چوبیس گھنٹے انتظار کریں اور ارتقاء کا دوبارہ جائزہ لیں . 

 
فیصلہ  / Québec.ca دیکھ بھال یا اسکول ، جس میں اسکول ڈے کیئر بھی شامل ہے ، کو واپس کرنے سے پہلے ، ہم آپ کو

اور ان ہدایات پر عمل  94444888181پر تشخیص کے آلے کو استعمال کرنے یا کال کرنے کے لئے دعوت دیتے ہیں۔ 91سازوین

ے لکرنا جو آپ کو دیئے جائیں گے یہ جاننے ک کہ آپ کے بچے کی جانچ کی جانی چاہئے یا وہ اپنے ڈے کیئر یا اسکول میں واپس  

  ..جاسکتا ہے۔
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  عام عالمات بخار

 

 

  عام عالمات

 

 

 معدے کی عالمات
 

  :پانچ صفر سال کی عمر کا بچہ-
• 38.5 C (101.3 ° F) اس اور 

 درجہ مالشی کا اوپر سے
اڑتیس حرارت )  

 ::سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچے

• 38.1 ° C (100.6 ° F)  اور اس
سے اوپر کا زبانی درجہ حرارت 
  تیس آٹھ

ناک کی بھیڑ کے   •
بغیر ، بغیر کسی ذائقہ 
کے نقصان کے 
  اچانک بدبو آنا

 بھوک کا اہم نقصان •

عام پٹھوں میں درد )جسمانی  •
متعلق نہیں(مشقت سے   

  بڑی تھکاوٹ •

 کھانسی )نیا یا بدتر(  •

سانس کی قلت ، سانس  •
 لینے میں دشواری

 بہتی ہوئی یا بھری ناک •

گلے کی سوزش •

 متلی

 قے کرنا •

 اسہال •

  پیٹ میں درد •

 

 

 

 اپنے بچے کو اسکول ، اسکول ڈے کیئر یا تعلیمی بچوں کی دیکھ 

 :بھال پر مت چھوڑیں
اگر آپ کو محکمہ صحت سے اپنے آپ کو گھر سے الگ تھلگ  •

کرنے کے لئے ہدایات موصول ہوئی ہیں )آپ کا بچہ نیز اس کے 
 رابطے(۔

اگر آپ کو یہ خطرہ الحق ہے کہ آپ کے بچے کی حالت  •
ہوگی یا اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ کوویڈ کے معاملے میں 
 رابطے میں رہے ہیں۔

کینیڈا سے باہر قیام کے بعد قرنطین میں ہیں۔ اگر آپ •   

 

 

غیر موجودگی میں ، لوگ )بچے اور بڑوں( جو وائرل نما عالمات )جیسے  
، اسہال ، نزلہ ، فلو ، معدے( کے ساتھ پیش بخار ، گلے کی سوزش ، قے 

آتے ہیں جب ان میں سے ہر ایک کی حالت میں واپس آسکتے ہیں مندرجہ 

ی جائے گیذیل سے مالقات ک : 
بخار حل ہونے کے اڑتالیس گھنٹے بعد )بغیر دوا الئے؛  •  

 اور

دوسری عالمات میں اہم اصالحات کے بعد چار گھنٹے  •  

 

 
 

  

 

 (SIARI) ترجمہ کردہ
 


