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Kwestionariusz przesiewowy dotyczący
COVID-19 dla szkół oraz przedszkoli
i żłobków

Wersja 5: 31 Maja, 2021 r.

Uczniowie i dzieci muszą, każdego dnia, przed wyjściem do szkoły lub
przedszkola czy żłobka, wypełnić kwestionariusz dotyczący COVID-19. Rodzice/
opiekunowie mogą to robić w imieniu dziecka.
Data (mm-dd-rrrr)

Pytania przesiewowe
1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni uczeń/dziecko był/o poza granicami Kanady?
Jeżeli zostało zwolnione z obowiązku federalnej kwarantanny, proszę wybrać „Nie”

Tak

Nie

2. Czy lekarz albo inny pracownik służby zdrowia stwierdził, że uczeń/dziecko ma
obecnie przebywać w izolacji (pozostawać w domu)?
Może to nastąpić z powodu lokalnego wybuchu epidemii lub na skutek
śledzenia kontaktów.

Tak

Nie

3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni, ucznia/dziecko zidentyfikowano jako „osobę
bliskiego kontaktu” z kimś kto obecnie jest zarażony COVID-19?

Tak

Nie

Tak

Nie

Temperatura i/lub dreszcze
Temperatura wynosząca 37.8 stopni Celsjusza/100 stopni Fahrenheita lub wyższa

Tak

Nie

Kaszel lub kaszel krtaniowy (krup)
Ciągły, nasilony, świszczący odgłos podczas oddychania (niezwiązany z astmą,
nadmierną wrażliwością dróg oddechowych po przebytej infekcji, lub innymi znanymi
przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko już posiada)

Tak

Nie

Duszności
Zadyszka, niemożność wzięcia głębokiego oddechu (niezwiązane z astmą, lub innymi
znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko już posiada)

Tak

Nie

Pogorszenie się lub utrata smaku lub węchu
Niezwiązane z sezonowymi alergiami, chorobami neurologicznymi, lub innymi
znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko już posiada

Tak

Nie

Ból gardła lub trudności w przełykaniu
Ból przy połykaniu (niezwiązany z sezonowymi alergiami, refluksem, lub innymi
znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko już posiada)

Tak

Nie

Katar lub zatkany/zapchany nos
Niezwiązany z sezonowymi alergiami, przebywaniem na chłodnym powietrzu, lub
innymi znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko już posiada

Tak

Nie

Ból głowy
Nietypowy, długotrwały (niezwiązany z napięciowymi bólami głowy,
chronicznymi migrenami, lub innymi znanymi przyczynami lub problemami
zdrowotnymi, które dziecko już posiada)

Tak

Nie

4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni, uczeń/dziecko otrzymał/o przez telefon komórkowy
ostrzeżenie o kontakcie z zakażoną osobą?
Jeżeli zrobiono już test a wynik był negatywny, proszę wybrać „Nie”
5. Czy w chwili obecnej uczeń/dziecko ma którykolwiek z podanych symptomów?
Proszę wybrać każdy/wszystkie, które dopiero się zaczęły, które się pogorszyły, i które
nie wiążą się z innymi, znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko
już posiada.

Jeśli uczeń/dziecko otrzymał/o w ciągu ostatnich 48 godzin szczepionkę
przeciwko COVID-19 i odczuwa lekki ból głowy, który zaczął się po szczepieniu,
proszę wybrać „Nie”
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Nudności, wymioty i/lub rozwolnienie
Niezwiązane z zespołem jelita drażliwego, skurczami menstruacyjnymi, lub
innymi znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko już posiada

Tak

Nie

Krańcowe zmęczenie lub bóle mięśni
Nietypowe zmęczenie, brak energii, złe przyjmowanie pokarmu u niemowląt (niezwiązane
z depresją, bezsennością, złym funkcjonowaniem tarczycy, nagłym urazem, lub innymi
znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko już posiada)

Tak

Nie

Tak

Nie

Jeśli uczeń/dziecko otrzymał/o w ciągu ostatnich 48 godzin szczepionkę
przeciwko COVID-19 i odczuwa lekkie zmęczenie i/lub lekkie bóle mięśni/ból
stawów, które zaczęły się po szczepieniu, proszę wybrać „Nie”

6. Czy ktoś z domowników ucznia/dziecka, odczuwa obecnie jakiekolwiek nowe
symptomy COVID-19 i/lub czeka na wyniki testu zrobionego już po zauważeniu
tych symptomów?
Jeśli osoba, która odczuwa te symptomy otrzymała w ciągu ostatnich 48 godzin szczepionkę
przeciwko COVID-19 i odczuwa lekki ból głowy, zmęczenie, bóle mięśni i/lub ból
stawów, które zaczęły się po szczepieniu, proszę wybrać „Nie”

Wyniki pytań przesiewowych
W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytania od 1 do 3, nie idź do szkoły lub przedszkola czy
żłobka.
Uczeń/dziecko musi się odizolować (pozostać w domu) przez 14 dni i z niego nie wychodzić w celach
innych niż aby poddać się testowi lub z powodu nagłej potrzeby medycznej.

•
•
•

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie 1, należy zastosować się do zaleceń służby zdrowia
publicznego. Uczeń/dziecko może wrócić do szkoły/przedszkola lub żłobka po uzyskaniu zezwolenia od
lokalnego oddziału służby zdrowia publicznego.
W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie 3 należy skontaktować się z lekarzem/
pracownikiem służby zdrowia w celu uzyskania porady, lub oceny stanu zdrowia, między innymi odnośnie
potrzeby testu na COVID-19. Uczeń/dziecko może wrócić do szkoły/ przedszkola lub żłobka jedynie po 14
dniach, nawet jeśli rezultat testu będzie negatywny.

∙
∙
•
•

Jeżeli mieszkasz w pewnych rejonach prowincji takich jak Toronto lub Peel, rodzeństwo i inne osoby
mieszkające z Tobą muszą pozostać w domu przez 14 dni. Dzieje się tak z powodu lokalnych czynników
ryzyka.
Jeżeli mieszkasz w innych rejonach Ontario, rodzeństwo oraz pozostałe osoby mieszkające z Tobą mogą
chodzić do szkoły, przedszkola lub żłobka oraz do pracy, ale nie wolno im opuszczać domu z innych tzw.
nieistotnych powodów. O więcej informacji można poprosić w szkole/przedszkolu lub żłobku.

Jeżeli dzieci rozwiną symptomy lub będą miały pozytywny wynik testu, proszę skontaktować się z lokalnym
oddziałem służby zdrowia publicznego lub lekarzem/pracownikiem służby zdrowia, aby uzyskać dalsze
porady.
Należy skontaktować się ze szkołą/przedszkolem lub żłobkiem, aby poinformować ich o tym wyniku.

W przypadku udzielenia odpowiedzi „Tak” na pytanie 2, nie idź do szkoły lub przedszkola
czy żłobka.

• Uczeń/dziecko musi się odizolować (pozostać w domu) i z niego nie wychodzić, chyba że zaistnieje nagła
potrzeba medyczna.
• Należy stosować się do zaleceń służby zdrowia publicznego. Uczeń/dziecko może wrócić do szkoły/
przedszkola lub żłobka po uzyskaniu zezwolenia od lokalnego oddziału służby zdrowia publicznego.
• Jeżeli dzieci rozwiną symptomy, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem zdrowia publicznego lub
lekarzem/pracownikiem służby zdrowia po dalszą poradę.
• Jeżeli mieszkasz w pewnych rejonach prowincji takich jak Toronto lub Peel, rodzeństwo i inne osoby
mieszkające z Tobą muszą pozostać w domu. Dzieje się tak z powodu lokalnych czynników ryzyka.
• Jeżeli mieszkasz w innych rejonach Ontario, rodzeństwo oraz pozostałe osoby mieszkające z Tobą mogą
•

chodzić do szkoły, przedszkola lub żłobka oraz do pracy, ale nie wolno im opuszczać domu z innych, mniej
istotnych powodów. O więcej informacji można poprosić w szkole/przedszkolu lub żłobku.
Należy skontaktować się ze szkołą/przedszkolem lub żłobkiem, aby poinformować ich o tym wyniku.
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W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie 4, nie idź do szkoły lub przedszkola czy żłobka.
Uczeń/dziecko musi się odizolować (pozostać w domu) i go nie opuszczać, chyba że zaistnieje nagła
potrzeba medyczna.
Należy zgłosić się do centrum testowania, aby przetestować dzieci na COVID-19.
Jeżeli wynik testu jest negatywny (dzieci nie mają wirusa), mogą one wrócić do szkoły/przedszkola lub
żłobka.
Jeżeli wynik testu jest pozytywny (dzieci mają wirusa), mogą one wrócić jedynie po uzyskaniu zezwolenia
od lokalnego oddziału służby zdrowia publicznego.
Jeżeli dzieci rozwiną symptomy, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem zdrowia publicznego lub
lekarzem/pracownikiem służby zdrowia, aby uzyskać dalsze porady.
Rodzeństwo oraz pozostałe osoby mieszkające z Tobą mogą chodzić do szkoły, przedszkola lub żłobka
i do pracy, ale nie wolno im opuszczać domu z innych, mniej istotnych powodów do czasu aż osoba, która
dostała ostrzeżenie o COVID zostanie przetestowana z wynikiem negatywnym lub lokalny oddział służby
zdrowia publicznego uzna, że nie stwarza ona już zagrożenia.
Należy skontaktować się ze szkołą/przedszkolem lub żłobkiem, aby poinformować ich o tym wyniku

•
•

∙
∙

•
•
•

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie o którykolwiek z symptomów wymienionych
w pytaniu 5 lub pytaniu 6, nie idź do szkoły lub przedszkola i żłobka.

• Uczeń/dziecko musi przebywać w izolacji (pozostać w domu) i go nie opuszczać w celach innych niż
poddanie się testowi lub z powodu nagłej potrzeby medycznej.
• W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie 5 należy skontaktować się z lekarzem/pracownikiem
•
•
•

służby zdrowia po poradę lub badanie, oraz aby się dowiedzieć się czy należy ucznia/dziecko poddać
testowi na COVID-19.
W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie 6 uczeń/dziecko może wrócić do szkoły/
przedszkola lub żłobka po otrzymaniu negatywnego wyniku testu na COVID-19, lub jeśli lokalny oddział
zdrowia publicznego uzna że minęło zagrożenie, lub jeśli zostanie u dziecka zdiagnozowana inna choroba.
Rodzeństwo i pozostałe osoby mieszkające razem z Tobą muszą pozostać w domu do czasu aż uczeń/
dziecko, u którego występują symptomy, lub dana osoba, otrzymają negatywny wyniku testu, lub
jeśli lokalny oddział zdrowia publicznego uzna, że minęło zagrożenie, lub jeśli zostanie u tej osoby
zdiagnozowana inna choroba.
Należy skontaktować się ze szkołą/przedszkolem lub żłobkiem, aby poinformować ich o tym wyniku.

W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” na wszystkie pytania, Państwa dziecko może iść do szkoły/
przedszkola lub żłobka, ponieważ odpowiedzi wskazują, że jest ono zdrowe i że nie było narażone na
kontakt z COVID-19. Należy stosować się do ustalonego przez szkołę/przedszkole i żłobek procesu
informowania pracowników o tym wyniku (tam gdzie to stosowne).
Jeśli uczeń/dziecko otrzymał/o w ciągu ostatnich 48 godzin szczepionkę przeciwko COVID-19 i odczuwa
lekki ból głowy, zmęczenie, bóle mięśni i/lub ból stawów, które zaczęły się dopiero po szczepieniu a nie
ma żadnych innych objawów, powinno ono przez cały okres pobytu w szkole/przedszkolu i żłobku nosić
odpowiednio dopasowaną maseczkę. Maseczkę można zdejmować jedynie przy posiłkach lub spożywaniu
napojów, a po jej zdjęciu dzieci powinny utrzymywać przynajmniej dwumetrowy odstęp od siebie nawzajem.
Jeżeli objawy będą się pogarszały, będą trwały dłużej niż 48 godzin lub jeśli dzieci rozwiną inne symptomy,
powinny one natychmiast opuścić szkołę/przedszkole czy żłobek aby się odizolować, powinny także zostać
przetestowane na COVID-19.

Służba Zdrowia Publicznego Ontario - Śledzenie Kontaktów
Odpowiedzi na te pytania są dobrowolne. Informacje ta będą użyte jedynie przez urzędników Służb
Zdrowia Publicznego w celu śledzenia kontaktów. Wszystkie informacje zostaną usunięte w ciągu 28 dni.
Data:
Imię i Nazwisko:
Telefon lub adres e-mail:
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