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فحص اإلصابة بفيروس كوفيد 19-في
المدارس ودور رعاية األطفال

اإلصدار  31 :5أيار/مايو 2021

يجب فحص الطالب واألطفال لفيروس كوفيد 19-كل يوم قبل الذهاب إلى المدرسة أو دار رعاية األطفال يمكن للوالدين/
األوصياء تعبئة هذا نيابة عن الطفل.
التاريخ (شهر-يوم-سنة)

أسئلةالفحص
يوما الماضية ،هل سافر الطالب/الطفل خارج كندا؟
 .1في الـ ً 14
في حال اإلعفاء من متطلبات الحجر الصحي الفدراليةّ ِ ،
حدد "ال".

نعم

ال

 .2هل أخبرك طبيب أو مقدم رعاية صحية أو وحدة صحة عامة بوجوب عزل الطالب/الطفل حاليًا (البقاء في المنزل)؟
يمكن أن يكون هذا بسبب تفشي المرض أو تتبع المخالطة.

نعم

ال

يوما الماضية ،هل تم تحديد الطالب/الطفل على أنه "مخالط عن قرب" لشخص
 .3في الـ ً 14
مصاب حاليًا بفيروس كوفيد19-؟

نعم

ال

تنبيها حول التعرض لإلصابة
يوما الماضية ،هل تلقى الطالب/الطفل
ً
 .4في الـ ً 14
بفيروس كوفيد 19-على هاتفه المحمول؟
ّ
فحدد "ال"
إذا ذهب بالفعل لالختبار وحصل على نتيجة سلبيةِ ،

نعم

ال

 .5هل يعاني الطالب/الطفل حاليًا من أي من هذه األعراض؟
اختر أي  /كل ما هو جديد ومتفاقم وغير مرتبط بأسباب أو ظروف أخرى معروفة لديه بالفعل.
الحمى و/أو القشعريرة
ّ
درجة الحرارة  37.8درجة مئوية  100 /درجة فهرنهايت أو أعلى

نعم

ال

السعال أو السعال النباحي (الخناق)
إصدار صوت صفير عند التنفس باستمرار وأكثر من المعتاد (غير مرتبط بالربو أو الممرات الهوائية التفاعلية بعد العدوى،
أو أسباب أو حاالت أخرى معروفة لديه بالفعل)

نعم

ال

ضيق النفس
انقطاع النفس ،غير قادر على التنفس بعمق (غير مرتبط بالربو ،أو أسباب أو حاالت أخرى معروفة لديه بالفعل)

نعم

ال

انخفاض أو فقدان حاسة التذوق أو الشم
غير مرتبط بالحساسية الموسمية أو االضطرابات العصبية أو التعرض للطقس البارد في الخارج،
أو أسباب أو حاالت أخرى معروفة لديه بالفعل

نعم

ال

التهاب الحلق أو صعوبة البلع
البلع المؤلم (غير مرتبط بالحساسية الموسمية أو االرتجاع الحمضي ،أو أسباب أو حاالت أخرى معروفة لديه بالفعل)

نعم

ال

سيالن أو انسداد/احتقان األنف
غير مرتبط بالحساسية الموسمية أو التعرض للطقس البارد في الخارج ،أو أسباب أو حاالت أخرى معروفة لديه بالفعل

نعم

ال

الصداع
صداع غير عادي وطويل األمد (غير مرتبط بالصداع الناجم عن التوتر أو الصداع النصفي المزمن)

نعم

ال

فحدد "ال".
إذا تلقى الطالب/الطفل لقاح كوفيد 19-خالل الـ  48ساعة الماضية ويعاني من صداع خفيف بدأ فقط بعد التطعيمّ ِ ،
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الغثيان والقيء و/أو اإلسهال
غير مرتبط بمتالزمة القولون العصبي أو القلق أو تقلصات الدورة الشهرية أو أسباب أو حاالت أخرى معروفة لديه بالفعل

نعم

ال

التعب الشديد أو آالم العضالت
إرهاق غير عادي أو نقص في الطاقة أو سوء التغذية عند الرضع (غير مرتبط باالكتئاب أو األرق أو اختالل الغدة الدرقية
أو اإلصابة المفاجئة أو أسباب أو ظروف أخرى معروفة لديه بالفعل)

نعم

ال

إذا تلقى الطالب/الطفل لقاح كوفيد 19-خالل الـ  48ساعة الماضية ويعاني من تعب خفيف و/أو أالم عضالت/آالم مفاصل
فحدد "ال".
خفيفة بدأت فقط بعد التطعيمّ ِ ،

 .6هل يعاني شخص يعيش معه الطالب  /الطفل حاليًا أي أعراض جديدة لمرض كوفيد .19و/أو ينتظر نتائج
نعم
االختبار بعد ظهور األعراض؟
ال
إذا تلقى الطالب/الطفل لقاح كوفيد 19-خالل الـ  48ساعة الماضية ويعاني من صداع أو تعب أو آالم عضالت و/أو آالم مفاصل خفيفة بدأت فقط بعد
التطعيمّ ِ ،
فحدد "ال".

نتائج أسئلة الفحص
إذا كانت إجابتك "نعم" على السؤال  1أو  ،3فال تذهب إلى المدرسة أو دار رعاية األطفال.
يوما وعدم المغادرة إال إلجراء اختبار أو لحالة طبية طارئة.
يجب على الطالب/الطفل عزل نفسه (البقاء في المنزل) لمدة ً 14
إذا كانت إجابتك "نعم" على السؤال  ،1اتبع إرشادات الصحة العامة .يمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة /دار رعاية األطفال بعد حصوله
على خلو من اإلصابة من وحدة الصحة العامة المحلية الخاصة بك.
إذا أجبت بـ "نعم" على السؤال  ،3تحدث مع طبيب /مقدم رعاية صحية للحصول على إرشادات أو تقييم ،وإذا كان الطالب/الطفل بحاجة إلى
يوما فقط ،حتى لو حصل على نتيجة اختبار
اختبار كوفيد .19-لن يتمكن للطالب /الطفل من العودة إلى المدرسة/دار رعاية األطفال إال بعد ً 14
سلبية.

∙
∙ إذا كنت تعيش في مناطق أخرى من أونتاريو ،فيمكن ألشقائك واألشخاص اآلخرين في أسرتك الذهاب إلى المدرسة أو دار رعاية األطفال أو
إلى العمل ،ولكن يجب عدم مغادرة المنزل ألسباب أخرى غير ضرورية.
إذا كنت تعيش في مناطق معينة من المقاطعة ،مثل تورنتو أو بيل ،فيجب على أشقائك وغيرهم من أفراد أسرتك البقاء في المنزل لمدة 14
يوما .هذا بسبب عوامل الخطر المحلية.
ً

ً
مزيدا من المعلومات.
اطلب من مدرستك/دار رعاية األطفال

إذا ظهرت على الطالب/الطفل أعراض أو كانت نتيجة اختباره إيجابية ،فاتصل بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب/مقدم الرعاية الصحية
للحصول على مزيد من اإلرشادات.
اتصل بمدرستك/مقدم رعاية الطفل إلعالمهم بهذه النتيجة.
إذا كانت إجابتك "نعم" على السؤال  ،2فال تذهب إلى المدرسة أو دار رعاية األطفال.
يجب على الطالب/الطفل عزل نفسه (البقاء في المنزل) وعدم المغادرة إال في الحاالت الطبية الطارئة.
اتبع إرشادات الصحة العامة يمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة /دار رعاية األطفال بعد حصوله على خلو من اإلصابة من وحدة الصحة
العامة المحلية الخاصة بك.
إذا ظهرت على الطالب/الطفل أعراض ،فاتصل بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب/مقدم الرعاية الصحية للحصول على مزيد من
اإلرشادات.
إذا كنت تعيش في مناطق معينة من المقاطعة ،مثل تورنتو أو بيل ،فيجب على أشقائك وغيرهم من أفراد أسرتك البقاء في المنزل .هذا بسبب
عوامل الخطر المحلية.
إذا كنت تعيش في مناطق أخرى من أونتاريو ،فيمكن ألشقائك واألشخاص اآلخرين في أسرتك الذهاب إلى المدرسة أو دار رعاية األطفال أو إلى
ً
مزيدا من المعلومات.
العمل ،ولكن يجب عدم مغادرة المنزل ألسباب أخرى غير ضرورية .اطلب من مدرستك/دار رعاية األطفال
اتصل بمدرستك/مقدم رعاية الطفل إلعالمهم بهذه النتيجة.
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إذا كانت إجابتك "نعم" على السؤال  ،4فال تذهب إلى المدرسة أو دار رعاية األطفال.
يجب على الطالب/الطفل عزل نفسه (البقاء في المنزل) وعدم المغادرة إال في الحاالت الطبية الطارئة.
قم بزيارة أحد مراكز التقييم للحصول على اختبار كوفيد.19-

∙
∙ إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية (مصاب الفيروس) ،فلن يتمكن الطالب/الطفل من العودة إال بعد حصوله على خلو من اإلصابة من قبل وحدة
الصحة العامة المحلية.
إذا كانت نتيجة االختبار سلبية (غير مصاب بالفيروس) ،فيمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة /دار رعاية األطفال.

إذا ظهرت على الطالب/الطفل أعراض ،فاتصل بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب/مقدم الرعاية الصحية للحصول على مزيد من
اإلرشادات.
يمكن لألشقاء أو األشخاص اآلخرين في أسرتك الذهاب إلى المدرسة أو دار رعاية األطفال أو العمل ،ولكن يجب عدم مغادرة المنزل ألسباب
أخرى غير ضرورية حتى تكون نتيجة الفرد الذي حصل على اختبارات تنبيه لفيروس كوفيد سلبية ،أو حتى يحصل على خلو من اإلصابة من
قبل وحدة الصحة العامة المحلية.
اتصل بمدرستك/مقدم رعاية األطفال إلعالمهم بهذه النتيجة
إذا كانت إجابتك "نعم" على أي من األعراض المشمولة في السؤال  6أو السؤال  ،6فال تذهب إلى المدرسة أو دار رعاية األطفال.
يجب على الطالب/الطفل عزل نفسه (البقاء في المنزل) وعدم المغادرة إال إلجراء اختبار أو لحالة طبية طارئة.
إذا أجبت بـ "نعم" على السؤال  ،5تحدث مع طبيب /مقدم رعاية صحية للحصول على إرشادات أو تقييم ،وإذا كان الطالب/الطفل بحاجة إلى
اختبار كوفيد.19-
إذا كانت إجابتك "نعم" على السؤال  ،6فيمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة أو رعاية الطفل بعد أن يحصل على نتيجة سلبية الختبار
كوفيد ،19-أو يتم اإلقرار بخلوه من اإلصابة من قبل وحدة الصحة العامة المحلية ،أو يتم تشخيصه بمرض آخر.
يجب على األشقاء أو األفراد اآلخرين في أسرتك البقاء في المنزل حتى تظهر األعراض على الطالب/الطفل أو تظهر االختبارات الفردية سلبية،
أو يتم اإلقرار بخلوه من اإلصابة من قبل وحدة الصحة العامة الخاصة بك ،أو يتم تشخيص إصابته بمرض آخر.
اتصل بمدرستك/مقدم رعاية الطفل إلعالمهم بهذه النتيجة.
إذا أجبت بـ "ال" على جميع األسئلة ،فيمكن لطفلك أن يذهب إلى المدرسة/دار رعاية األطفال ألنه يبدو أنه يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض
لإلصابة بفيروس كوفيد .19-اتبع اإلجراءات المعمول بها في مدرستك /مقدم رعاية األطفال إلعالم الموظفين بهذه النتيجة (إذا كان ينطبق).
إذا تلقى الطالب/الطفل لقاح كوفيد.19-خالل الـ  48ساعة الماضية وكان يعاني من صداع خفيف وإرهاق وآالم في العضالت و/أو آالم في المفاصل
بدأت فقط بعد التطعيم ،وال توجد أعراض أخرى ،فيجب عليه ارتداء كمامة مثبتة بطريقة صحيحة طوال مدة بقائه في المدرسة /دار رعاية األطفال.
ال يجوز نزع الكمامة إال لتناول الطعام أو الشراب ،ويجب أن يبتعد الطالب/الطفل مترين على األقل عن اآلخرين عند نزع الكمامة .إذا ساءت
األعراض ،واستمرت بعد  48ساعة ،أو إذا ظهرت على الطالب/الطفل أعراض أخرى ،فيجب عليه مغادرة المدرسة/دار رعاية األطفال على الفور
لعزل نفسه وطلب اختبار كوفيد.19-

الصحة العامة بأونتاريو – تتبع المخالطة
اإلجابة على هذه األسئلة اختياري .لن تستخدم هذه المعلومات إال من قبل مسؤولي الصحة العامة لتتبع المخالطة .سيتم حذف جميع المعلومات بعد
يوما.
مرور ً 28
التاريخ:
االسم:
رقم الهاتف أو البريد اإللكتروني:
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