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COVID-19 PANDEMIC SYMPTOM CHECKLIST FOR STAFF, 
VOLUNTEER AND VISITOR 
BORANG PENGESAHAN SIMPTOM UNTUK STAF, SUKARELAWAN 
DAN PELAWAT 
ஊ"யர்கள், தன்னார்வாளர்கள்  மற்/ம் 
வ0ைகயாளர்க2க்கான ேநாய் அ676 உ/9ப்  பாரம்  
 
Name of Staff, Volunteer or Visitor  
Nama Staf, Sukarelawan dan Pelawat 

ஊ"யரக்ள், தன்னாரவ்ாளரக்ள் மற்/ம் வ0ைகயாளரக்ள் ெபயர ்
 

IC Number/Passport Number 
Nombor Kad Pengenalan/ Nombor Passport 

அைடயாள அடை்ட எண் 
 

Nombor Telephone 
Nombor Telefon 

ெதாைலப்ேப; எண் 

Checklist of questions  
Senarai soalan 

ேகள்<ப் பட=்யல் 
 

 YES/ 
Ya/ஆம்   

NO/ 
Tidak/இல்ைல 

1. Have you travelled out of the country in the last 14 
days 
Adakah anda ke luar negara dalam 14 hari yang lalu? 
கடந்த 14 நாட்களில் நீங்கள் ெவளிநாட்0 
பயணம் ேமற்ெகாண்7ரக்ளா? 

  

2. Have you been in contact with someone who had 
been unwell in the last 14 days? 
Pernahkah anda bertemu dengan seorang yang tidak 
sihat dalam 14 hari yang lalu? 
கடந்த 14 நாட்களில் நீங்கள் உடல் நலம் 
சரி<ல்லாதவரக்ேளா0 ெதாடர=்ல் 
இ?ந்@ரக்ளா? 

  

3. Have you been to any mass gatherings (≥50 people) 
in the last 14 days? 
Adakah anda berkumpul di mana-mana 
perhimpunan melebihi 50 orang dalam 14 hari yang 
lalu? 
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கடந்த 14 நாட்களில் 50க்Dம் 
ேமற்பட்டவரக்ள் கலந்E ெகாண்ட 
ேபரணி<ல் நீங்கள் கலந்E ெகாண்7ரக்ளா? 

AND /Dan/  மற்(ம் YES NO 

4. Fever /Demam /காய்சச்ல்   

5. Cough /Batuk /இ0மல்   

6. Sore throat /Sakit tekak/ ெதாண்ைட வ@   

7. Shortness of breath /Sesak nafas /AசB் Cணறல்   

8. Runny nose/nasal congestion Hidung berair atau 
bersumbat / சளி அல்லE Aக்F அைடப்G 

  

 
If Yes to 1, 2 OR 3      AND      Yes in any of questions 4 to 8, please leave 
immediately and call the CPRC for future examination 
Jika YA 1, 2 ATAU 3      DAN      YA berkenaan salah satu soalan 4 hingga 8, sila 
pastikan pesakit memakai topeng muka dan hantar pesakit ke Trauma untuk 
pemeriksaan Covid-19 dengan segera. 
1,2, அல்லE 3 ேகள்Hக்D ஆம் என்றால் மற்/ம் 4-இ?ந்E 8 வைர<லான 
ேகள்Hகளில் எதாவE ஒன்Pக்D ஆம் என்றால் உடனQயாக 
பரிேசாதைனக்காக அவசர RSசை்ச =ரிTக்D ெசல்லTம். 
 

Signature: 
Tandatangan: 
ைகெயாப்பம்  
 
  

Date: 
Tarikh:  
@க@ 

 


