
 
 

 صحت کی جانچ کا سوالنامہ 
 

T&I 32718 (Urdu) 

مل کرنا محکمئہ تعلیم کے تمام مالزمین، مالقاتیوں، اور خاندانوں کے لیے محکمئہ تعلیم کی عمارتوں میں داخل ہونے سے پہلے ایک صحت کی جانچ مک
 الزمی ہے۔ صحت کی یہ جانچ ذیل پر آن الئن بھی مکمل کی جا سکتی ہے:الزمی ہے۔ صحت کی یہ جانچ آمد کے ہر روز مکمل کرنا 

.  /https://healthscreening.schools.nyc اس عمارت میں داخل ہونے پر، اگر آپ نے آن الئن جانچ فارم مکمل نہیں کیا ہے آپ سے ذیل کے سواالت
 ابات فراہم کرنے کا کہا جائے گا۔کے جو

 
، �شمول   COVID-19ک�ا آپ کو    .1 نہائ�ٹ �ا اس � ز�ادە بخار، ا�ک نئئ کھا��، ن�ا ذائقہ �ا  100.0� ک� عالمات کا تج��ہ ہوا �� ڈ�ری ف�ی

 دنوں منی ہوا ہو؟ 10سونگھ�ن � احساس کا ختم ہو جانا، �ا سا�س لی�ن منی دشواری جس کا آغاز پچھ� 
 ی نہیں۔ اگلے سوال پر جائیں۔ج 
   جی ہاں، اور عالمات کے شروع ہونے کے بعد میراCOVID-19  کی تشخیص ڻیسٹ کا (خون کا ڻیسٹ نہیں) لیبارڻری کا تصدیق شده

 گھنڻوں سے عالمات ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ اگلے سوال پر جائیں۔ 24کم از کم  اورمنفی  نتیجہ آیا ہے 
  باال زمرے میں نہیں ہوں۔ مزید کوئی اور جانچ درکار نہیں ہے۔ مالزم / مالقاتی عمارت میں داخل نہیں  جی ہاں ، اور میں مذکوره

 ہوسکتے۔
 

کی تشخیص ڻیسٹ (ایک خون کا ڻسٹ نہیں) کا لیبارڻری کا تصدیق شده مثبت نتیجہ آیا ہے جو آپکا   COVID-19دنوں میں، کیا آپ کا   10پچھلے  .2
دنوں کی گنتی اس دن سے کی  10براِه کرم توجہ کریں کہ  1کا تھا؟ بعد دن 90آپ کی پچھلی تشخیص کی تاریخ کے  یاپہال مثبت ڻیسٹ نتیجہ تھا 

 جاتی ہے جس دن آپ کی جانچ کی گئی تھی نہ کہ اس دن سے جس دن آپ نے جانچ کا نتیجہ موصول کیا تھا۔
 جی نہیں۔ اگلے سوال پر جائیں۔ 
 نہیں ہے۔ مالزم / مالقاتی عمارت میں داخل نہیں ہوسکتے۔ جی ہاں۔ مزید کوئی اور جانچ درکار 

 
یا آپ کو حال ہی میں (گزشتہ  کے خالف مکمل طور پر ویکسین شده تسلیم کیا جا رہا ہے COVID-19کے رہنما خطوط کے مطابق  CDCکیا آپ کو  .3

برائے مہربانی توجہ کریں کہ   2ی اختیار کرنا ختم کیا تھا ؟دنوں میں تنہائ 90تشخیص کیا گیا تھا اور آپ نے گزشتہ  COVID-19تین ماه کے اندر) 
CDC  کے رہنما خطوط کے مطابق مکمل طور پر ویکسین شده تسلیم کیے جانے کے لیے، آپ کی دو خوراک سلسلہ کی ویکسین کی دوسری

 خوراک ملنے کے بعد دو ہفتے گزر گئے ہوں  یا واحد خوراک کی ویکسین ملے ہوئے دو ہفتے گزر گئے ہوں۔
  19 میں دنوں 90 چھلےپ یا جاتا کیا نہیں تسلیم شده ویکسین پر طور مکمل مجھے-COVID پر سوال اگلے گیا۔ دیا  نہیں قرار تشخیص 

  جائیں۔
 19 یا ہوں جاتا کیا تسلیم شده ویکسین پر طور مکمل میں ہاں، جی-COVID کر مکمل تنہائی کی 90 نے میں اور تھی ہوئی تشخیص کی 

   ہیں۔ سکتے ہو خلدا میں عمارت اوراس ہیں سکتے چھوڑ 4 نمبر سوال مالقاتی / مالزم ہے۔ لی
 

فٹ کے اندر کم  6گھنڻوں کے دوران،  24دنوں میں، کیا آپ کسی ایسے فرد سے قریبی رابطہ میں رہے ہیں (  10جہاں تک آپ کو علم ہے گزشتہ  .4
عالمات ہیں؟ کلینکل عملہ جو  COVID-19کا ڻیسٹ مثبت آیا ہو یا جسے بتایا گیا ہوں کہ انہیں  COVID-19)   جسکا حال ہی میں منٹ تک 10از کم 

 ) میں تھے وه ایسے حاالت میں قریبی رابطے تصور نہیں کیے جاتے۔PPEمناسب ذاتی حفاظتی آالت (
 جی نہیں۔ مالزم / مالقاتی عمارت میں داخل ہوسکتا ہے۔    
 جی ہاں۔ مزید کوئی اور جانچ درکار نہیں ہے۔ مالزم / مالقاتی عمارت میں داخل نہیں ہوسکتے۔ 

 

 

 

ی صحت کی اس جانچ کا مقصد پیشہ ورانہ طبی مشورے، تشخیص، یا عالج کا متبادل ہونا نہیں ہے۔ ایک طبی صورِت حال کے بارے میں اپنے کسی بھ
یے کیا ل سواالت کے لیے ہمیشہ ایک  اہل صحت کے فراہم کننده کا مشوره لیں۔ صحت کی جانچ کے نتائج  کا جائزه سہولیات تک رسائی کے واحد مقصد کے

 جائے گا اور رازداری برقرار رکھی جائے گی۔

 04.28:21      بق تجاویز کو تبدیل کر سکتا ہے۔ نیویارک شہر محکمئہ صحت بدلتے ہوئے حاالت کے مطا

                                                 
 دن کی گنتی آپ کے مثبت ڻیسٹ کی تاریخ سے شروع ہونے چاہئیں۔ 90کی تاریخ سے شروع ہونی چاہئیے یا، اگر آپ کی کوئی عالمات نہیں تھی، دن کی گنتی آپ کے عالمات ظاہر ہونے  90 1

 
 ڻیسٹ کی تاریخ سے شروع ہونے چاہئیں۔ دن کی گنتی آپ کے مثبت 90دن کی گنتی آپ کے عالمات ظاہر ہونے کی تاریخ سے شروع ہونی چاہئیے یا، اگر آپ میں کوئی عالمات نہیں تھی،  90  2
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