
 اہلیت - اسٹے ٹو ٹیسٹ
 وہ اور ہے ہوئی پر طور کے رابطے قریبی شناخت کی جن علم طالب ایسے

 فرد مثبت COVID-19 میں( حمل و نقل کیفیٹیریا، روم، کالس) سیٹنگ کی اسکول

 کرنے شرکت میں پروگرام اسٹے ٹو ٹیسٹ وہ کیا تھے۔ آئے میں رابطے سے

 ہیں؟ اہل کے
 
 
 
 

 نہیں ہاں
 
 
 
 
 

 

  رکن کے عملے یا علم طالب

  COVID-19 بار آخری کی جن

  میں رابطے سے افراد مثبت

 COVID-19 میں دنوں 90 کے آنے

 ہے۔ آئی مثبت جانچ کی

 نے رکن کے عملہ یا علم طالب

 ہے۔ لی لگوا ویکسین پوری

 والے، لگوانے ویکسین پوری

 کو افراد والے عالمت بغیر

 ضرورت کی کرنے قرنطینہ

 ہے۔ نہیں

 نے رکن کے عملے یا علم طالب

 ہے، لگوائی نہیں ویکسین پوری

 میں دنوں 90 گزشتہ کی ان اور

COVID-19 نہیں مثبت جانچ کی 

 سیٹنگ کی اسکول اور ہے، آئی

 قریبی شناخت کی ان میں

 ہے۔ ہوئی پر طور کے رابطے

 
 
 

ECDOH پوری مطابق کے وضاحت کی 

 :وضاحت کی لگوانے ویکسین

 یا Pfizer وضاحت کی لگوانے ویکسین پوری

Moderna اور لینے خوارک دو کی ویکسین 

Johnson and Johnson خوراک ایک کی ویکسین 

 ہے۔ گئی کی پر طور کے بعد ہفتے( 2) دو کے لینے

 
 

ECDOH رابطہ قریبی مطابق کے وضاحت کی: 

  پر طور مجموعی میں مدت کی گھنٹے 24 سے فرد والے کشنانفی جو ہے فرد وہ رابطہ قریبی میں، سیٹنگ کی اسکول روم کالس

 ماسک پر جہاں میں سیٹنگ ایسی بھی کسی یا/اور میں سیٹنگ کی اسکول روم کالس-غیر ہو۔ رہا پر دوری کم سے فٹ 3 تک منٹوں 15

  سے فرد والے یکشنانف جو ہے فرد وہ رابطہ قریبی ،(بس کمرہ، کا لنچ جیسے،) ہوں جاتے پہنے نہ مستقل سے طریقے مناسب

  ہو۔ رہا پر فاصلے کم سے فٹ 6 تک منٹوں 15 پر طور مجموعی میں وقفے کے گھنٹے 24

 رکن کے عملے یا علم طالب

 سیٹنگ اسکولی شناخت کی

 کے رابطے قریبی باہر سے

 ہے۔ جاتی کی پر طور

 شناخت باہر سے سیٹنگ اسکولی

 وقت اس رابطے قریبی کردہ

 کرنے شرکت میں اسٹے ٹو ٹیسٹ

 ہیں۔ نہیں اہل کے


