


 

 
 

Pagbukod at mga kinakailangan sa Pagbubukod sa Sarili (Quarantine) 
para sa Close Contacts at mga Miyembro ng Sambahayan  

Ang estudyante ay close 

contact sa SAMBAHAYAN 

Ang estudyante ay kinilala bilang hindi close 

contact sa SAMBAHAYAN sa labas ng paaralan 

Ang estudyante ay kinilalang 

bahagi ng grupong nalantad sa 

virus sa paaralan  

Ang estudyante ay hindi ganap 

na bakunado o nahawaaan ng 

virus kamakailan lang 

Ang estudyante ay ganap na bakunado o 

nahawaan ng virus kamakailan lang 

Ang 

estudyante ay 

walang 

sintomas 

Ang 

estudyante ay 

may sintomas 

Ang estudyante ay 

kinakailangang magbukod ng 

kanyang sarili (quarantine) sa 

loob ng sampung araw mula sa 

huling pagkakalantad sa virus 

Ang estudyante ay maaring pumasok sa paaralan 

hanggang walang nararamdamang sintomas.  

Ang mga close contact sa sambahayan ay 

hinihikayat na mag-rapid antigen test mula sa 

mga test sites 

Ang 

estudyante 

ay maaring 

pumasok sa 

paaralan 

Ang estudyante ay 

kailangan sumunod 

sa public health 

isolation 

requirements na 

itinalaga bilang  

ipinalalagay na may 

kaso ng COVID-19 



 

 
 

ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਜੀਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਤੇ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸ੍ਰੋਤ ਿੇ 
ਸੰ੍ਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸ੍ਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ 
ਸ੍ਰੋਤ ਿੇ ਸੰ੍ਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਿਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ 

 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਸ੍ਕੂਲੀ ਸ੍ਰੋਤ ਿੇ 

ਸੰ੍ਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਿਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਚਰ 

ਪਵਹਲਾਂ ਲਾਗ ਗਰਸ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ 

ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਚਰ ਪਵਹਲਾਂ ਲਾਗ ਗਰਸ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ 

 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ 

ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਿ ਨਹੀਂ 
ਹਨ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ 

ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਿ ਹਨ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਰੀ 
ਲਾਗ ਤੋਂ ਿਸ੍ ਵਿਨ ਤੱਕ ਸ੍ਵੈ-ਇਕਾਂਤਿਾਸ੍ 

ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ 

ਜਿੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਲੱਛਣ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਕੂਲ ਆ ਸ੍ਕਿਾ 
ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸੰ੍ਪਰਕਾਂ ਨੰੂ ਟੈਸ੍ਟ ਕਰਨ ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਤੋਂ ਰੈਵਪਡ 

ਐਟਂੀਜੈਨ ਟੈਸ੍ਟ ਲੈਣ ਤੇ ਿਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ 
ਹੈ। 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸ੍ਕੂਲ 

ਆ ਸ੍ਕਿਾ ਹੈ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਿਾ 
ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ 

ਜਨਤਕ ਇਕਾਂਤਿਾਸ੍ 

ਵਹਿਾਇਤਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।   
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