
دانش آموزان و کودکان هر روز پیش از رفتن به مدارس و یا مراکز نگهداری کودکان باید غربالگری کووید 19 را انجام دهند. سرپرست و 
یا ولی دانش آموز میتواند این فرم را از طرف کودک تکمیل نماید.

تاریخ ) ماه- روز - سال(          

سواالِت غربالگری )در ستون مناسب عالمت »X« را واردکنید( 
آیا در حال حاضر هیچ یک از این عالئم را دارند؟   .1 

هر یک و یا تمامی عالئمی که بتازگی ایجاد شده یا تشدید شده است و ارتباطی با دالئل یا بیماری های از پیش شناخته شدۀ پزشکی 
ندارد را انتخاب کنید

پرسشنامۀ غربالگری کووید 19 
برای دانش آموزان مدارس و 

مراکزنگهداری کودکان

تب و یا لرز 

دمای 37.8 درجه سلسیوس/ 100 درجۀ فارنهایت یا بیشتر

خیر 	بله 	

سرفه یا سرفه با صدای بلند )خروسک(

بی وقفه، بیش از حد معمول، ایجاد صدای سوت هنگام نفس کشیدن بدون ارتباط با دالئل یا 
بیماریهای شناخته شدۀ دیگر )مانند: آسم، مجاری تنفسی تحریک شده پس از ابتال به عفونت(

خیر 	بله 	

تنگی نفس 

از نفس افتادن، قادر نبودن به تنفس عمیق ، بدون ارتباط با دالئل یا بیماری های شناخته شدۀ دیگر 
)مانند: آسم(

خیر 	بله 	

کاهش یا از دست دادن چشائی یا بویایی 

غیر مرتبط با دالئل یا بیماری های شناخته شدۀ دیگر )مانند: حساسیت، اختالالت عصبی(

خیر 	بله 	

آیا در حال حاضر هیچ یک از این عالئم را دارند؟  .2 
هر یک و یا تمامی عالئمی که بتازگی ایجاد شده یا تشدید شده است و ارتباطی با دالئل یا بیماری های از پیش شناخته شدۀ پزشکی 

ندارد را انتخاب کنید.

گلو درد یا بسختی قورت دادن

 درد هنگام قورت دادن )غیر مرتبط با دالئل یا بیماری های دیگرمانند: حساسیت های فصلی، 
ریفالکس معده(

خیر 	بله 	

آبریزش بینی، بینی گرفته 

غیر مرتبط با دالئل یا بیماری های شناخته شدۀ دیگر)مانند: حساسیت فصلی، در هواِی سرِد بیرون بودن(

خیر 	بله 	

سردردی که غیر عادی و یا طوالنی شده باشد

غیر مرتبط با دالئل یا بیماری های شناخته شدۀ دیگر )مانند: سر درد های تنشی، میگرن مزمن(

خیر 	بله 	

تهوع، استفراغ و یا اسهال 

غیر مرتبط با دالئل یا بیماری های شناخته شدۀ دیگر)مانند: سندرم رودۀ تحریک پذیر، اضطراب در 
کودکان، درد های مربوط به عادت ماهانه(

خیر 	بله 	

خستگی مفرط که غیرعادی باشد یا درد های ماهیچه ای 

خستگی، نداشتن انرژی، شیر نخوردن در نوزادان، غیر مرتبط با دالئل یا بیماری های شناخته شدۀ 
دیگر)مانند: افسردگی، بیخوابی، نارسایی تیروئید، آسیب ناگهانی(

خیر 	بله 	
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آیا در طول 14 روز گذشته به خارج از کانادا سفر کرده اند؟   .3 
 بله  خیر

آیا ظرف 14 روز گذشته یکی از ادارات بهداشت عمومی ایشان را بعنوان تماس نزدیک با شخصی که در حال حاضر کووید 19 دارد،   .4
 مورد شناسایی قرار داده است؟

 بله  خیر

آیا پزشک، مراقب بهداشتی یا واحد بهداشت عمومی به ایشان گفته است که در حال حاضرباید خود را ایزوله کنند) در خانه بمانند(؟  .5 
 بله  خیر

آیا ظرف 14 روز گذشته در تلفن همراه خود »هشدار کووید« )COVID Alert( را دریافت کرده اند؟   .6 
 بله  خیر

نتایج پاسخگوئی به غربالگری 

اگر پاسخ شما به هریک از عالئم ذکر شده در سوال 1 »بله« بوده است:
با مدرسه یا محل نگهداری کودک برای اطالع رسانی نسبت به نتیجۀ این غربالگری تماس بگیرید.	 
آنها باید ایزوله شده و خانه را مگر برای انجام تست و یا موارد اضطراری پزشکی ترک نکنند.	 
با پزشک و یا مراقب بهداشتی برای راهنمایی و یا ارزیابی منجمله نیاز به انجام آزمایش کووید 19 تماس بگیرید.	 
اعضای خانواده که عالئمی ندارند میتوانند به مدرسه، محل نگهداری کودک و یا محل کار بروند. با تماس تلفنی و یا مراجعه به 	 

وبسایت ادارۀ بهداشت عمومی منطقۀ خود از قوانین متفاوتی که هر یک از مناطق بهداشتی مبنی بر ریسک هرمنطقه دارند، 
اطالع حاصل کنید.

در صورتیکه تنها به یکی از عالئم موجود در سوال 2 پاسخ »بله« داده اید: 
با مدرسه یا محل نگهداری کودک برای اطالع رسانی نسبت به نتیجۀ این غربالگری تماس بگیرید. 	 
آنها باید بمدت 24 ساعت ایزوله شده) در خانه بمانند( و خانه را مگر برای انجام تست و یا موارد اضطراری پزشکی ترک نکنند	 
پس از 24 ساعت اگر عالئم آنها رو به بهبود باشد، زمانیکه به اندازۀ کافی حالشان بهتر شده باشد میتوانند به مدرسه یا محل 	 

نگهداری کودک برگردند. احتیاجی به انجام تست ندارند. 
اعضای خانواده که عالئمی ندارند میتوانند به مدرسه، محل نگهداری کودک و یا محل کار بروند. با تماس تلفنی و یا مراجعه به 	 

وبسایت ادارۀ بهداشت عمومی منطقۀ خود از قوانین متفاوتی که هر یک از مناطق بهداشتی مبنی بر ریسک هرمنطقه دارند، 
اطالع حاصل کنید.

در صورتیکه به وجود دو عالمت یا بیشتر در سوال 2 پاسخ »بله« داده اید:
با مدرسه و یا محل نگهداری کودک تماس بگیرید و از نتیجه این غربالگری آنها را مطلع کنید.	 
آنها باید ایزوله شده)در خانه بمانند( و خانه را مگر برای انجام تست و یا موارد اضطراری پزشکی ترک نکنند.	 
با پزشک و یا مراقب بهداشتی برای راهنمایی و یا ارزیابی منجمله نیاز به انجام آزمایش کووید 19 تماس بگیرید.	 
اعضای خانواده که عالئمی ندارند میتوانند به مدرسه، محل نگهداری کودک و یا محل کار بروند. با تماس تلفنی و یا مراجعه به 	 

وبسایت ادارۀ بهداشت عمومی منطقۀ خود از قوانین متفاوتی که هر یک از مناطق بهداشتی مبنی بر ریسک هرمنطقه دارند، 
اطالع حاصل کنید. 

اگر به سواالت 3، 4، 5 یا 6 پاسخ »بله« داده اید: 
با مدرسه و یا محل نگهداری کودک تماس بگیرید و از نتیجه این غربالگری آنها را مطلع کنید.  	

آنها باید بمدت 14 روز ایزوله شده )در خانه بمانند( و خانه را مگر برای انجام تست و یا موارد اضطراری پزشکی ترک نکنند.  •

با یک پزشک و یا مراقب بهداشتی برای راهنمایی و یا ارزیابی که شامل آزمایش کووید 19 میشود صحبت کنید.  •

اگر پاسخ شما به همۀ سواالت »خیر« بوده است ، فرزند شما میتواند به مدرسه و یا محل مراقبت از کودک برود.

بهداشت عمومی اونتاریو- رد یابی تماس
پاسخگویی به این سواالت اختیاری است. این اطالعات تنها توسط مسئولین بهداشتی برای رد یابی تماسی مورد استفاده قرار 

میگیرد. تمام این اطالعات ظرف 28 روز حذف میشود.

تاریخ: 

نام: 
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