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غربالگری  COVID-19در مدارس و مراکز
مراقبت از کودکان

نسخه  31 :5می 2021

دانشآموزان و کودکان باید هر روز قبل از رفتن به مدرسه یا مراکز مراقبت از کودکان از بابت COVID-19
غربالگری شوند .والدین/سرپرستان میتوانند این فرم را به نیابت از فرزندشان تکمیل کنند.
تاریخ (روز/ماه/سال)

سواالت غربالگری
.1

آیا در  14روز گذشته ،دانشآموز/کودک شما به خارج از کانادا سفر کرده است؟
در صورت معافیت از شرایط قرنطینه فدرال گزینه «خیر» را انتخاب کنید.

بله

خیر

.2

آیا هیچ دکتر ،ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی ،یا واحد بهداشت عمومی به شما گفته است
که دانشآموز/کودکتان در حال حاضر باید ایزوله شود (در خانه بماند)؟

این میتواند به علت جلوگیری از شیوع و ردیابی تماس با افراد بیمار باشد.

بله

خیر

.3

آیا مشخص شده که در مدت  14روز گذشته ،دانشآموز/کودک شما با شخصی که در حال حاضر مبتال به
 COVID-19است تماس نزدیک داشته است؟

بله

خیر

.4

آیا در  14روز گذشته ،دانشآموز/کودک شما بر روی تلفن همراه خود اعالن خطر قرار گرفتن در معرض
 COVIDدریافت کرده است؟
اگر قبالً برای آزمایش مراجعه کرده و جواب منفی گرفتهاید ،گزینه «خیر» را انتخاب کنید

بله

خیر

.5

آیا دانشآموز/کودک شما هیچ یک از این عالئم را دارا است؟
هر مورد جدید رو به وخامت و نامرتبط با دیگر دالیل شناخته شده و حاالتی که از قبل دچار بودهاید را انتخاب کنید.
تب و/یا لرز

دمای بدن  37.8درجه سانتیگراد 100/درجه فارنهایت و یا بیشتر

بله

خیر

سرفه یا سرفه خشک (خروسک)

رفه مداوم ،بیشتر از حد معمول ،به همراه صدای سوت حین نفس کشیدن (در صورتی که به آسم ،التهاب بعد از عفونت
س 
بودهاید مربوط نباشد)
مجاری تنفسی ،یا دیگر دالیل شناخته شده و حاالتی که از قبل دچار 

بله

خیر

تنگی نفس

از نفس افتادن ،ناتوانی در تنفس عمیق (در صورتی که به آسم یا دیگر دالیل شناخته شده و حاالتی که از قبل دچار

ودهاید مربوط نباشد)
ب 

بله

خیر

کاهش یا از بین رفتن حس چشایی یا حس بویایی

در صورتی که ناشی از حساسیتهای فصلی ،اختالالت عصبی ،یا دیگر دالیل شناخته شده و حاالتی که از قبل

بودهاید نباشد
دچار 

بله

خیر

گلو درد یا سختی بلع

بلع دردناک (در صورتی که ناشی از حساسیتهای فصلی ،ریفالکس اسید معده یا دیگر دالیل شناخته شده و حاالتی که از

بودهاید نباشد)
قبل دچار 

بله

خیر

آبریزش یا گرفتگی/احتقان بینی

در صورتی که ناشی از حساسیتهای فصلی ،بیرون ماندن در هوای سرد ،یا دیگر دالیل شناخته شده و حاالتی که از قبل

بودهاید نباشد
دچار 

بله

خیر

سردرد
در صورتی که غیرعادی ،طوالنی مدت باشد (و به سردردهای تنشی و میگرن مزمن مربوط نباشد یا ناشی از
بودهاید نباشد)
سایر دالیل یا حاالتی که از قبل دچار 

بله

خیر
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اگر دانش آموز/کودک در  48ساعت گذشته واکسن  COVID-19زده و دچار سردرد خفیفی شده که فقط پس از انجام

واکسیناسیون بروز کرده است ،گزینه “خیر” را انتخاب کنید.
حالت تهوع ،استفراغ و/یا اسهال

در صورتی که به سندرم روده تحریک پذیر ،اضطراب ،گرفتگی و کرامپ قاعدگی یا سایر دالیل شناخته شده و یا حاالتی که

از قبل دچار بودهاید مربوط نباشد

بله

خیر

خستگی شدید یا درد عضالنی

اگر خستگی ،کمبود انرژی به صورت غیرعادی ،و از دست دادن اشتهای کودک باشد (در صورتی که این موارد مربوط

به افسردگی ،بیخوابی ،اختالل عملکرد تیروئید ،جراحت غیرمنتظره ،یا سایر دالیل شناخته شده و یا حاالتی که از قبل دچار

بودهاید نباشد)

بله

خیر

اگر دانشآموز/کودک در  48ساعت گذشته واکسن  COVID-19زده و دچار خستگی خفیف و/یا درد عضالنی خفیف/درد

مفصلی شده که فقط پس از انجام واکسیناسیون بروز کرده است ،گزینه “خیر” را انتخاب کنید.

 .6آیا شخصی که دانشآموز/کودک با او زندگی میکند در حال حاضر دچار عالئم جدید  COVID-19شده است و/یا پس
از بروز این عالئم در انتظار نتایج آزمایش است؟

اگر فردی که دچار این عالئم است در  48ساعت گذشته واکسن  COVID-19زده و فقط پس از انجام واکسیناسیون

به سردرد خفیف ،خستگی ،دردهای عضالنی و/یا درد مفصلی دچار شده است ،گزینه “خیر” را انتخاب کنید.

بله

خیر

نتایج سواالت غربالگری
اگر به سوال  1یا  3پاسخ بله دادهاید نباید به مدرسه یا مراکز مراقبت از کودکان بروید.
دانشآموز/کودک باید به مدت  14روز خود را از دیگران جدا (ایزوله) کند (در خانه بماند) و خانه را ترک نکند مگر برای انجام آزمایش یا
فوریتهای پزشکی.
اگر به سوال  1پاسخ «بله» دادهاید ،به توصیههای نهاد بهداشت عمومی عمل کنید .پس از آنکه واحد بهداشت عمومی صحت سالمتی
دانشآموز/کودک را تشخیص داد ،او میتواند به مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان بازگردد.
اگر به سوال  3جواب «بله» ،دادهاید برای دریافت مشاوره یا تشخیص ،و همچنین در صورت نیاز به آزمایش  COVID-19با پزشک/
ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی صحبت کنید .دانشآموز/کودک فقط بعد از گذشت  14روز می تواند به مدرسه/مراکز مراقبت از
کودکان بازگردد ،حتی اگر جواب آزمایش منفی گرفته باشد.

∙
∙ اگر در سایر مناطق انتاریو زندگی می کنید ،فرزندان و سایر افراد خانوادهتان میتوانید به مدرسه ،مراکز مراقبت از کودکان یا به سر
کار بروید ،اما نباید بخاطر دالیل غیرضروری خانه را ترک کنید.
اگر در مناطق مشخصی از استان ،مانند تورنتو یا پیل زندگی می کنید ،فرزندان و سایر افراد خانوادهتان باید  14روز در خانه بمانند.
این اجبار به دلیل عوامل خطرزای محلی است.

اطالعات بیشتر را از مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان خود بخواهید.

در صورت بروز عالئم یا جواب مثبت آزمایش ،برای دریافت توصیههای بیشتر با واحد بهداشت عمومی محلی یا پزشک/ارائه کننده خدمات
بهداشتی و درمانی تماس بگیرید.
با مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطالع دهید.
اگر به سوال  2پاسخ «بله» دادهاید نباید به مدرسه یا مراکز مراقبت از کودکان بروید.
دانشآموز/کودک باید خود را از دیگران جدا کند (در خانه بماند) و خانه را ترک نکنید مگر برای فوریتهای پزشکی.
به توصیههای نهاد بهداشت عمومی عمل کنید .پس از آنکه واحد بهداشت عمومی صحت سالمتی دانشآموز/کودک را تشخیص داد ،او
میتواند به مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان بازگردد.
در صورت بروز عالئم ،برای دریافت توصیههای بیشتر با واحد بهداشت عمومی محلی یا پزشک/ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی
تماس بگیرید.
اگر در مناطق مشخصی از استان ،مانند تورنتو یا پیل زندگی می کنید ،فرزندان و سایر افراد خانوادهتان باید  14روز در خانه بمانند .این
اجبار به دلیل عوامل خطرزای محلی است.
اگر در سایر مناطق انتاریو زندگی می کنید ،فرزندان و سایر افراد خانوادهتان میتوانید به مدرسه ،مراکز مراقبت از کودکان یا به سر کار
بروید ،اما نباید بخاطر دالیل غیرضروری خانه را ترک کنید .اطالعات بیشتر را از مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان خود بخواهید.
با مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطالع دهید.
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اگر به سوال  4پاسخ «بله» دادهاید نباید به مدرسه یا مراکز مراقبت از کودکان بروید.
دانشآموز/کودک باید خود را از دیگران جدا کند (در خانه بماند) و خانه را ترک نکنید مگر برای فوریتهای پزشکی.
برای انجام آزمایش  COVID-19به یک مرکز ارزیابی مراجعه کنید.

∙
∙ اگر جواب آزمایش مثبت باشد (دانشآموز/کودک مبتال به ویروس باشد) ،بازگشت به مدرسه فقط بعد از آنکه واحد بهداشت محلی
صحت سالمتی دانشآموز /کودک را تشخیص داد امکانپذیر است.

اگر جواب آزمایش منفی باشد (دانشآموز/کودک مبتال به ویروس نباشد) ،دانشآموز/کودک میتواند به مدرسه/مراکز مراقبت از
کودکان بازگردد.

در صورت بروز عالئم ،برای دریافت توصیههای بیشتر با واحد بهداشت عمومی محلی یا پزشک/ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی
تماس بگیرید.
فرزندان یا سایر اعضای خانواده میتوانند به مدرسه ،مراکز مراقبت از کودکان یا سر کار بروند ،اما مادامی که شخصی که اعالن هشدار
 COVIDدریافت کرده نتیجه آزمایش منفی نگرفته یا واحد بهداشت عمومی صحت سالمتیاش را تأیید نکرده است ،نباید بخاطر دالیل
غیرضروری از خانه خارج شوید.
با مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان خود تماس گرفته و این موضوع را به اطالع آنها برسانید.
اگر در رابطه با عالئم مندرج ذیل سوال  5یا سوال  6پاسخ «بله» دادهاید ،نباید به مدرسه یا مراکز مراقبت از کودکان بروید.
دانشآموز/کودک بایدخود را از دیگران جدا کند (در خانه بماند) و از خانه خارج نشود مگر برای انجام آزمایش یا فوریتهای پزشکی.
اگر به سوال  5پاسخ «بله» دادهاید ،جهت دریافت مشاوره یا ارزیابی ،و همچنین در صورتی که دانشآموز/کودک نیازمند آزمایش
 COVID-19باشد با یک پزشک/ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی تماس بگیرید.
اگر به سوال  6پاسخ «بله» دادهاید دانشآموز/کودک بعد از آنکه شخص مورد نظر جواب منفی آزمایش  COVID-19را دریافت کرد ،یا
واحد بهداشت عمومی صحت سالمتی او را تأیید کرد ،یا بیماری او غیر از  COVIDتشخیص داده شد ،میتواند به مدرسه یا مراکز مراقبت
از کودکان بازگردد.
فرزندان یا سایر اعضای خانواده تا زمانی که دانشآموز/کودک عالئم مورد نظر را از خود نشان میدهد یا جواب آزمایش شخص مورد نظر
منفی شود ،یا صحت سالمتیاش توسط واحد بهداشت محلی تایید شود ،باید در خانه بمانید.
با مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطالع دهید.
اگر به همه سواالت پاسخ «منفی» دادید ،فرزند شما میتواند به مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان برود چرا که به نظر میرسد در صحت
کامل به سر میبرد و هنوز در معرض  COVID-19قرار نگرفته است .برای اطالعرسانی درباره این موضوع به کادر مدرسه/مهد کودک
بر طبق روند اعالم شده اقدام کنید (در صورت وجود).
اگر دانشآموز/کودک طی  48ساعت گذشته واکسن  COVID-19زده و فقط بعد از ایمنسازی دچار سردرد خفیف ،خستگی ،درد عضالنی
و/یا درد مفاصل شده و هیچ عالئم دیگری بروز نداده است ،باید در زمان حضور در مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان ماسک مناسب با
پوشش کامل بپوشد .آنها فقط در زمان خوردن خوراکی یا نوشیدن میتوانند ماسک خود را بردارند و زمانی که ماسک را کنار زده اند باید
فاصله حداقلی دو متری با دیگران را حفظ کند .اگر عالئم وخیمتر شدند ،و بعد از گذشت  48ساعت ادامه یافتند ،یا اگر عالئم دیگری بروز
پیدا کردند ،باید بالفاصله به منظور جداسازی مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان را ترک کرده و پیگیر انجام آزمایش  COVID-19باشند.

سازمان بهداشت عمومی انتاریو  -ردیابی تماس با افراد مبتال
پاسخ دادن به این سواالت اختیاری است .این اطالعات فقط از سوی مسئوالن بهداشت عمومی برای ردیابی تماس مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اطالعات ظرف  28روز پاک خواهند شد.
تاریخ:
م ونامخانوادگی:
م یاایمیل:

3

