
 

 

Alunno con sintomatologia a scuola 

ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ                            
Alunno con sintomatologia a casa 

ਘਰ ਿਵਚ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

Operatore scolastico segnala a referente scolastico 
COVID-19 

ਸਕੂਲ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਿਵਡ -19 ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ 
ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

Alunno resta a casa 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘਰ ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 
 

Referente Scolastico chiama i genitori. Alunno attende in 
area separata con mascherina chirurgica assistito da 
operatore scolastico con mascherina chirurgica 

ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਓਪਰਟੇਰ  
ਦਆੁਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ  
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ                                                          

I genitori devono informare il PLS/MMG 

ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪੀਐਲਐਸ 
/ਐਮਐਮਜੀ                                                                                                                             
ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
 

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di 
isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 
casa 

ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਤ ਬਾਅਦ  
ਕਮਰ ੇਜਾਂ ਇਕੱਿਲਆਂ ਖੇਤਰ ਦ ੇਸਤਹ ਨੰੂ ਸਾਫ ਅਤੇ  
ਕੀਟਾਣ-ੂਰਿਹਤ ਕਰੋ। 

I genitori dello studente devono comunicare 
l’assenza scolastica per motivi di salute 

ਿਸਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਂਕਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ 
ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਤ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰ ੇਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
 

I Genitori devono contattare il PLS/MMG per la 
valutazione clinica del caso 

ਕੇਸਾ ਂਦੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਮਲੁਾਂਕਣ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਪੀਐਲਐਸ / 
ਐਮਐਮਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

PLS/MMG richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP 

ਪੀਐਲਐਸ / ਐਮਐਮਜੀ ਤੁਰਤੰ ਿਨਦਾਨ ਜਾਂਚ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਡੀਡੀਪੀ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico 
e lo comunica al DdP 

ਪੀਐਲਐਸ /  ਐਮਐਮਜੀ  ਤੁਰੰਤ ਿਨਦਾਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਡੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico 

ਡੀਡੀਪੀ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ 
 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico  

ਡੀਡੀਪੀ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ 
 

 
 
PLS: pediatra libera scelta 
MMG: medico medicina generale 
DdP : dipartimento di prevenzione  
 
ਪੀਐਲਐਸ: ਮੁਫਤ ਿਵਕਲਪ ਬਾਲ ਮਾਹਰ 
ਐਮਐਮਪੀ: ਜਨਰਲ ਪੈਕਟੀਸ਼ਨਰ 
ਡੀਡੀਪੀ: ਰੋਕਥਾਮ ਿਵਭਾਗ 
 


