Ministerstwo Zdrowia | Ministerstwo Oświaty

Wywiad przesiewowy pod kątem
COVID-19 dla uczniów oraz dzieci
uczęszczających do placówek
szkolnych i opiekuńczych

Wersja 3: 5 października 2020 r.

W przypadku uczniów oraz dzieci kwestionariusz trzeba wypełniać codziennie przed udaniem się do szkoły
lub placówki opiekuńczej. W imieniu dziecka mogą to zrobić rodzice lub opiekunowie.
Data (dd-mm-rrrr)

Pytania przesiewowe (proszę postawić znak „X” w odpowiedniej kolumnie)
1. Czy aktualnie obecne są dowolne z poniższych objawów?
Zaznacz dowolne lub wszystkie objawy, które są czymś nowym, pogorszyły się i nie są związane z inną
przyczyną lub chorobą.
Gorączka i/lub dreszcze

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

Temperatura wynosząca 37,8°C/100°F lub więcej
Kaszel lub suchy kaszel (krtaniowy)
Ciągły, bardziej nasilony świszczący oddech niezwiązany z innymi znanymi
przyczynami lub chorobami (np. astma lub poinfekcyjna nadreaktywność oskrzeli)
Duszność
Zadyszka, utrudnione głębokie oddychanie - niepowiązane z innymi znanymi
przyczynami lub chorobami (np. astma)
Utrata bądź pogorszenie się węchu lub smaku
Niezwiązane z innymi znanymi przyczynami lub chorobami (np. alergia albo
zaburzenia neurologiczne)
2. Czy aktualnie obecne są dowolne z poniższych objawów?
Zaznacz dowolne lub wszystkie objawy, które są czymś nowym, pogorszyły się i nie są związane z inną
przyczyną lub chorobą.
Ból gardła lub problemy z przełykaniem

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

Ból podczas przełykania niezwiązany z innymi znanymi przyczynami lub
chorobami (np. sezonową alergią albo refluksem)
Katar albo zatkany/zablokowany nos
Niezwiązany z innymi znanymi przyczynami lub chorobami (np. sezonowa alergia
albo przebywanie na zimnie)
Ból głowy - nietypowy albo taki, który trwa dłużej niż normalnie
Niezwiązany z innymi znanymi przyczynami lub chorobami (np. napięciowe bóle
głowy, przewlekła migrena)
Nudności, wymioty i/lub rozwolnienie
Niezwiązane z innymi znanymi przyczynami lub chorobami (np. zespół jelita
drażliwego, stany lękowe u dzieci albo skurcze menstruacyjne)
Nietypowe, ostre zmęczenie lub bóle mięśni
Zmęczenie, brak energii, u niemowląt zaburzenia karmienia - niezwiązane z
innymi znanymi przyczynami lub chorobami (np. depresja, bezsenność, choroby
tarczycy, nagłe urazy)

3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni odbyta została podróż poza terytorium Kanady?
 Tak  Nie
4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni uczeń lub dziecko został/o zidentyfikowany/e jako osoba mająca bliski kontakt
z kimś zarażonym koronawirusem?
 Tak  Nie
5. Czy lekarz, pracownik medyczny albo personel publicznej służby zdrowia zalecił im, aby się odizolowali
(pozostali w domu)?
 Tak  Nie
6. Czy w ciągu ostatnich 14 dni otrzymali ostrzeżenie na telefon komórkowy o kontakcie z osobą zakażoną?
 Tak  Nie

Wyniki pytań przesiewowych
W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w odniesieniu do dowolnego z objawów wymienionych
w pytaniu 1:
• Proszę skontaktować się ze szkołą lub placówką opiekuńczą w celu poinformowania jej o wynikach.
• 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.
• Proszę zwrócić się do lekarza albo pracownika medycznego o poradę lub ocenę, również w sytuacji
gdy konieczne będzie badanie pod kątem zarażenia koronawirusem.
• Członkowie tego samego gospodarstwa domowego mogą iść do szkoły, placówki opiekuńczej
bądź do pracy, jeśli nie mają żadnych objawów. Proszę sprawdzić, czy nie istnieją inne zalecenia
spowodowane sytuacją lokalną na stronie miejscowej, publicznej placówki służby zdrowia albo do
niej w tym celu zadzwonić.
W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w odniesieniu do tylko jednego z objawów wymienionych
w pytaniu 2:
• Proszę skontaktować się ze szkołą lub placówką opiekuńczą w celu poinformowania jej o wynikach.
• Student lub dziecko ma się odizolować (pozostać w domu) przez 24 godziny i nie wychodzić z
wyjątkiem nagłych przyczyn medycznych.
• Jeśli po 24 godzinach objawy staną się mniej nasilone, można wrócić do szkoły lub placówki
opiekuńczej, jeśli pozwoli im na to samopoczucie. Nie ma potrzeby poddawania się testom.
• Członkowie tego samego gospodarstwa domowego mogą iść do szkoły, placówki opiekuńczej
bądź do pracy, jeśli nie mają żadnych objawów. Proszę sprawdzić, czy nie istnieją inne zalecenia
spowodowane sytuacją lokalną na stronie miejscowej, publicznej placówki służby zdrowia albo do
niej w tym celu zadzwonić.
W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w odniesieniu do tylko dwóch lub więcej objawów
wymienionych w pytaniu 2:
• Proszę skontaktować się ze szkołą lub placówką opiekuńczą w celu poinformowania jej o wynikach.
• 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.
• Proszę zwrócić się do lekarza albo pracownika medycznego o poradę lub ocenę, również w sytuacji
gdy konieczne będzie badanie pod kątem zarażenia koronawirusem.
• Członkowie tego samego gospodarstwa domowego mogą iść do szkoły, placówki opiekuńczej
bądź do pracy, jeśli nie mają żadnych objawów. Proszę sprawdzić, czy nie istnieją inne zalecenia
spowodowane sytuacją lokalną na stronie miejscowej, publicznej placówki służby zdrowia albo do
niej w tym celu zadzwonić.
W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie 3, 4, 5 lub 6:
• Proszę skontaktować się ze szkołą lub placówką opiekuńczą w celu poinformowania jej o wynikach.
• 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.
• Proszę zwrócić się do lekarza albo pracownika medycznego o poradę lub ocenę, również w sytuacji
gdy konieczne będzie badanie pod kątem zarażenia koronawirusem.
W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” na wszystkie pytania dziecko może iść do szkoły lub
placówki opiekuńczej.

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:

