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Ministerstwo Zdrowia | Ministerstwo Edukacji

Wywiad przesiewowy pod kątem 
COVID-19 dla szkół i placówek 
opiekuńczych dla dzieci Wersja 4: 24 lutego 2021 r. 

W przypadku uczniów oraz dzieci kwestionariusz pod kątem COVID-19 należy 
wypełniać codziennie przed udaniem się do szkoły lub placówki opiekuńczej.  
W imieniu dziecka mogą to zrobić rodzice lub opiekunowie.

Data (mm-dd-rrrr)           

Pytania przesiewowe 
1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni uczeń/dziecko lub ktokolwiek, z kim mieszka,   Tak   Nie 

podróżował poza granice Kanady? 
Jeśli osoba jest zwolniona z wymogów dotyczących kwarantanny (np. pracownik  
wykonujący zawód o kluczowym znaczeniu, który regularnie przekracza granicę  
kanadyjsko-amerykańską w celach zawodowych), należy zaznaczyć „Nie”. 

2. Czy lekarz, pracownik medyczny albo personel publicznej służby zdrowia zalecił,   Tak   Nie 
aby uczeń/dziecko poddał/o się izolacji (pozostał/o w domu)?  
Może to być spowodowane wybuchem zakażeń lub śledzeniem kontaktów. 

3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni uczeń lub dziecko został/o zidentyfikowany/e jako   Tak   Nie 
osoba mająca bliski kontakt z kimś, kto ma obecnie COVID-19?

4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni uczeń/dziecko otrzymał/o ostrzeżenie na telefon   Tak   Nie 
komórkowy o kontakcie z osobą zakażoną? 
Jeśli osoba ta poddała się już testowi i otrzymała wynik negatywny, należy  
zaznaczyć „Nie”.

5. Czy u ucznia/dziecka obecne są aktualnie dowolne z poniższych objawów?  
Zaznacz dowolne lub wszystkie objawy, które są czymś nowym, pogorszyły się i nie  
są związane z inną przyczyną lub chorobą już występującą.

Gorączka i/lub dreszcze   Tak   Nie 
Temperatura wynosząca 37,8 stopni Celsjusza/100 stopni Fahrenheita lub wyższa

Kaszel lub suchy kaszel (krtaniowy)  Tak   Nie 
Ciągły, bardziej nasilony, świszczący oddech, (niezwiązany z astmą, poinfekcyjną  
nadreaktywnością dróg oddechowych lub innymi znanymi przyczynami, lub  
chorobami już występującymi)

Duszność  Tak   Nie 
Zadyszka, utrudnione głębokie oddychanie (niezwiązane z astmą lub innymi  
znanymi przyczynami, lub chorobami już występującymi) 

Osłabienie lub utrata smaku lub zapachu  Tak   Nie 
Niezwiązane z alergiami sezonowymi, chorobami neurologicznymi lub innymi  
znanymi przyczynami, lub chorobami już występującymi 

Ból gardła lub problemy z przełykaniem  Tak   Nie 
Ból przy przełykaniu (niezwiązany z alergiami sezonowymi, refluksem kwasów  
żołądkowych, lub innymi znanymi przyczynami, lub chorobami już występującymi)
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Katar albo zatkany/zablokowany nos   Tak   Nie 
Niezwiązany z alergiami sezonowymi, przebywaniem na zimnie lub innymi znanymi  
przyczynami, lub chorobami już występującymi

Ból głowy  Tak   Nie 
Nietypowy, utrzymujący się (niezwiązany z napięciowymi bólami głowy, przewlekłymi  
migrenami lub innymi znanymi przyczynami, lub chorobami już występującymi) 

Nudności, wymioty i/lub rozwolnienie  Tak   Nie 
Niezwiązane z zespołem jelita drażliwego, stanami lękowymi, skurczami  
menstruacyjnymi lub innymi znanymi przyczynami, lub chorobami już występującymi

Ostre zmęczenie lub bóle mięśni  Tak   Nie 
Nietypowe zmęczenie, brak energii, u niemowląt zaburzenia karmienia (niezwiązane  
z depresją, bezsennością, chorobami tarczycy, nagłymi urazami lub innymi znanymi  
przyczynami, lub chorobami już występującymi)

6. Czy ktoś, z kim uczeń/dziecko mieszka, ma obecnie jakiekolwiek nowe objawy   Tak   Nie 
COVID-19 i/lub czeka na wyniki testu po doświadczeniu objawów?

Wyniki pytań przesiewowych
W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie 1 lub 3, proszę nie przychodzić do szkoły 
lub placówki opiekuńczej.

• Student lub dziecko ma się odizolować (pozostać w domu) przez 14 dni i nie wychodzić z 
wyjątkiem konieczności udania się do punktu testowego albo z nagłych przyczyn medycznych.

• W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie nr 1, proszę stosować się do zaleceń 
publicznej służby zdrowia. Uczeń lub dziecko może wrócić do szkoły/placówki opiekuńczej po 
zatwierdzeniu przez lokalny ośrodek publicznej służby zdrowia. 

∙ Rodzeństwo lub inne osoby z gospodarstwa domowego muszą poddać się samoizolacji 
(pozostać w domu) przez 14 dni.

• W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie nr 3, proszę zwrócić się do lekarza albo 
pracownika medycznego o poradę lub ocenę, również w sytuacji gdy konieczne będzie badanie 
pod kątem zarażenia koronawirusem. Uczeń lub dziecko może wrócić do szkoły/placówki 
opiekuńczej po 14 dniach, nawet jeśli uzyska negatywny wynik testu.

∙ Jeśli mieszkają Państwo w konkretnych obszarach prowincji, np. Toronto, rodzeństwo i 
inne osoby z gospodarstwa domowego muszą pozostać w domu przez 14 dni. Jest to 
spowodowane lokalnymi czynnikami ryzyka. 

∙ Jeśli mieszkają Państwo w innych obszarach Ontario, rodzeństwo i inne osoby z gospodarstwa 
domowego mogą iść do szkoły, placówki opiekuńczej lub pracy, ale nie mogą opuszczać 
domu z innych, niepilnych powodów. Więcej informacji można uzyskać w swojej szkole/
placówce opiekuńczej. 

• Jeśli pojawią się objawy lub wynik testu będzie pozytywny, należy skontaktować się ze swoim 
lokalnym ośrodkiem publicznej służby zdrowia lub lekarzem/pracownikiem medycznym, aby 
uzyskać poradę.

• Proszę skontaktować się ze szkołą lub placówką opiekuńczą w celu poinformowania o wynikach 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie nr 2, proszę nie przychodzić do szkoły lub 
placówki opiekuńczej. 

• Student lub dziecko ma się odizolować (pozostać w domu) i nie wychodzić z wyjątkiem nagłych 
przyczyn medycznych.

• Należy stosować się do zaleceń publicznej służby zdrowia. Uczeń lub dziecko może wrócić do 
szkoły/placówki opiekuńczej po zatwierdzeniu przez lokalny ośrodek publicznej służby zdrowia. 

• Jeśli pojawią się objawy, należy skontaktować się ze swoim lokalnym ośrodkiem publicznej 
służby zdrowia lub lekarzem/pracownikiem medycznym, aby uzyskać poradę.
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• Jeśli mieszkają Państwo w konkretnych obszarach prowincji, np. Toronto, rodzeństwo i inne 
osoby z gospodarstwa domowego muszą pozostać w domu. Jest to spowodowane lokalnymi 
czynnikami ryzyka. 

• Jeśli mieszkają Państwo w innych obszarach Ontario, rodzeństwo i inne osoby z gospodarstwa 
domowego mogą iść do szkoły, placówki opiekuńczej lub pracy, ale nie mogą opuszczać domu z 
innych, niepilnych powodów. Więcej informacji można uzyskać w swojej szkole/placówce opiekuńczej. 

• Proszę skontaktować się ze szkołą lub placówką opiekuńczą w celu poinformowania o wynikach

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie nr 4, proszę nie przychodzić do szkoły lub 
placówki opiekuńczej.

• Student lub dziecko ma się odizolować (pozostać w domu) i nie wychodzić z wyjątkiem nagłych 
przyczyn medycznych.

• Proszę udać się do centrum testów w celu przeprowadzenia testu na COVID-19. 

∙ Jeśli wynik testu będzie negatywny (nie ma wirusa), uczeń lub dziecko może wrócić do szkoły/
placówki opiekuńczej.

∙ Jeśli wynik testu będzie pozytywny (ma wirusa), uczeń lub dziecko może wrócić do szkoły/
placówki opiekuńczej dopiero po zatwierdzeniu przez lokalny ośrodek publicznej służby zdrowia.

• Jeśli pojawią się objawy, należy skontaktować się ze swoim lokalnym ośrodkiem publicznej 
służby zdrowia lub lekarzem/pracownikiem medycznym, aby uzyskać poradę.

• Rodzeństwo lub inne osoby z gospodarstwa domowego mogą iść do szkoły, placówki 
opiekuńczej lub pracy, ale nie mogą opuszczać domu z innych, niepilnych powodów, dopóki 
osoba, która otrzymała ostrzeżenie o COVID nie uzyska negatywnego wyniku testu lub 
zatwierdzenia ze strony lokalnego ośrodka publicznej służby zdrowia. 

• Proszę skontaktować się ze szkołą lub placówką opiekuńczą w celu poinformowania o wynikach

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na którekolwiek z objawów podanych w pytaniu nr 5 
lub nr 6, proszę nie przychodzić do szkoły lub placówki opiekuńczej.

• Student lub dziecko ma się odizolować (pozostać w domu) i nie wychodzić z wyjątkiem 
konieczności udania się do punktu testowego albo z nagłych przyczyn medycznych.

• W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie nr 5, proszę zwrócić się do lekarza albo 
pracownika medycznego o poradę lub ocenę, również w sytuacji gdy uczeń/dziecko będzie 
potrzebować testu na COVID-19. 

• W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie nr 6, uczeń/dziecko może wrócić do szkoły 
lub placówki opiekuńczej po tym, jak osoba uzyska negatywny wynik testu na COVID-19 lub 
zatwierdzenie ze strony lokalnego ośrodka publicznej służby zdrowia, lub diagnozę innej choroby. 

• Rodzeństwo lub inne osoby z gospodarstwa domowego muszą pozostać w domu do czasu, 
aż uczeń/dziecko lub osoba z objawami otrzyma negatywny wynik testu lub zatwierdzenie ze 
strony lokalnego ośrodka publicznej służby zdrowia, lub diagnozę innej choroby. 

• Proszę skontaktować się ze szkołą lub placówką opiekuńczą w celu poinformowania o wynikach

 W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” na wszystkie pytania, Państwa dziecko może iść do 
szkoły/placówki opiekuńczej, ponieważ wydaje się zdrowe i nie było narażone na COVID-19. 
Proszę stosować się do ustalonego w Państwa szkole/placówce opiekuńczej procesu 
informowania personelu o tych wynikach (w stosownych przypadkach).

Publiczna służba zdrowia w Ontario - śledzenie kontaktu
Odpowiedź na poniższe pytania ma charakter opcjonalny. Informacje te wykorzystane zostaną 
przez pracowników publicznej służby zdrowia jedynie w celu śledzenia kontaktów z osobami 
zarażonymi. Po upływie 28 dni wszystkie dane zostaną usunięte.

Data:  

Imię i nazwisko:  

Telefon lub adres e-mail:  


