Міністерство охорони здоров'я | Міністерство освіти

Перевірка щодо COVID-19 для
дітей, які відвідують школи й
дитячі садки

Версія 5: 31 травня 2021 р.

Перевірку щодо COVID-19 необхідно проходити учням і дітям щодня перед
тим, як іти до школи чи дитячого садка. Заповнювати анкету можуть батьки
(опікуни) замість дитини.
Дата (мм-дд-рррр)

Контрольні запитання
Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Підвищена температура чи лихоманка
Температура 37,8 градуса Цельсія / 100 градусів Фаренгейта або вища

Так

Ні

Кашель, зокрема «гавкальний» кашель (круп)
Безперервний, сильніший, ніж зазвичай, свистячий шум під час дихання
(що не пов'язано з астмою, подразненням дихальних шляхів після інфекційного
захворювання або іншими відомими причинами чи вже наявними захворюваннями)

Так

Ні

Утруднене дихання
Задишка, нездатність глибоко вдихати (що не пов'язано з астмою
або іншими відомими причинами чи вже наявними захворюваннями)

Так

Ні

Погіршення чи втрата здатності відчувати смак або запах
Що не пов'язано із сезонною алергією, неврологічними розладами
або іншими відомими причинами чи вже наявними захворюваннями

Так

Ні

Біль у горлі чи утруднене ковтання
Біль під час ковтання (що не пов'язано із сезонною алергією, кислотним
рефлюксом або іншими відомими причинами чи вже наявними захворюваннями)

Так

Ні

Нежить чи закладений ніс
Що не пов'язано із сезонною алергією, перебуванням надворі в холодну
погоду або іншими відомими причинами чи вже наявними захворюваннями

Так

Ні

1. Чи виїжджали учень (дитина) за межі Канади протягом останніх 14 днів?
Якщо особу звільнено від федеральних вимог щодо карантину, виберіть «Ні».
2. Чи отримували Ви вказівку від лікаря, постачальника медичних послуг
або відділу охорони здоров'я про те, що учень (дитина) наразі має
залишатися на самоізоляції (не виходити з дому)?
Це може бути пов'язано з епідемією або відстеженням контактів.
3. Чи були учень (дитина) визначені протягом останніх 14 днів такими,
що мали близький контакт з особою, у якої нині виявлено COVID-19?
4. Чи отримували учень (дитина) на свій мобільний телефон протягом
останніх 14 днів повідомлення з попередженням про контакт з особою,
інфікованою COVID?
Якщо дитина вже зробила тест і отримала негативний результат, виберіть «Ні».
5. Чи є в учня (дитини) зараз якісь із симптомів, зазначених далі?
Відмітьте всі, які з'явилися, погіршилися й не пов'язані з іншими відомими
причинами чи вже наявними захворюваннями.
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Головний біль
Незвичного або довготривалого характеру (що не пов'язано з головним
болем напруги, хронічною мігренню або іншими відомими причинами
чи вже наявними захворюваннями)

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Якщо учень (дитина) отримували щеплення від COVID-19 протягом
минулих 48 годин і відчувають легкий головний біль, що виник тільки
після вакцинації, виберіть «Ні».
Нудота, блювання чи діарея
Що не пов'язано із синдромом подразнення кишечника, тривожним
розладом, менструальними спазмами або іншими відомими
причинами чи вже наявними захворюваннями
Надмірна втомлюваність чи біль у м'язах
Незвичного характеру, виснаженість, брак енергії, поганий апетит у немовлят
(що не пов'язано з депресією, безсонням, порушенням функції щитовидної залози,
раптовою травмою або іншими відомими причинами чи вже наявними захворюваннями)
Якщо учень (дитина) отримували щеплення від COVID-19 протягом минулих
48 годин і відчувають виснаженість та (або) біль у м'язах чи суглобах легкого
ступеня, що виникли тільки після вакцинації, виберіть «Ні».
6. Чи з'явилися симптоми COVID-19 у котроїсь особи, з якою нині мешкає учень
(дитина), або чи очікує така особа на результати тесту після появи симптомів?
Якщо особа, у якої з'явилися симптоми, отримувала щеплення від COVID-19 протягом
минулих 48 годин і відчуває головний біль, виснаженість або біль у м'язах чи суглобах
легкого ступеня, що виникли тільки після вакцинації, виберіть «Ні».

Результати відповідей на контрольні запитання
Якщо Ви відповіли «ТАК» на запитання 1 або 3, не відвідуйте школу чи дитячий садок.

• Учню (дитині) необхідно залишатися на самоізоляції (вдома) протягом 14 днів і не виходити на двір,
•
•

хіба що потрібно зробити тест чи отримати невідкладну медичну допомогу.

Якщо Ви відповіли «ТАК» на запитання 1, дотримуйтеся рекомендацій управління охорони здоров'я.
Учень (дитина) може повернутися до школи (дитячого садка) після того, як отримає дозвіл на
припинення самоізоляції від місцевого органу охорони здоров'я.
Якщо Ви відповіли «ТАК» на запитання 3, зверніться до лікаря (постачальника медичних послуг),
щоб отримати консультацію чи пройти обстеження, зокрема зробити тест на COVID-19. Учень
(дитина) може повертатися до школи (дитячого садка) тільки після 14 днів, навіть якщо вони отримали
негативний результат тесту.

Ви проживаєте в певних зонах провінції, наприклад, у Торонто чи Пілі, брати й сестри та інші
∙ Якщо
особи, які мешкають у Вашому домі, повинні залишатися на самоізоляції (вдома) протягом 14 днів.
Це пов'язано з місцевими ризиками.

Якщо Ви проживаєте в інших зонах Онтаріо, брати й сестри та інші особи, які мешкають у Вашому
∙ домі,
можуть відвідувати школу, дитячий садок чи роботу, але їм не можна виходити з дому з

•
•

інших неважливих причин.
Докладну інформацію можна отримати у школі чи дитячому садку.

Якщо в них з'явилися симптоми або вони отримали позитивний результат тесту, зв'яжіться з
місцевим органом охорони здоров'я чи своїм лікарем (постачальником медичних послуг), щоб
проконсультуватися докладніше.
Зв'яжіться з керівництвом школи (дитячого садка), щоб повідомити результат.

Якщо Ви відповіли «ТАК» на запитання 2, не відвідуйте школу чи дитячий садок.

• Учню (дитині) необхідно залишатися на самоізоляції (вдома) і не виходити на двір, хіба що потрібна
•
•
•

невідкладна медична допомога.

Дотримуйтеся рекомендацій управління охорони здоров'я. Учень (дитина) може повернутися до
школи (дитячого садка) після того, як отримає дозвіл на припинення самоізоляції від місцевого органу
охорони здоров'я.
Якщо в них з'явилися симптоми, зв'яжіться з місцевим органом охорони здоров'я чи своїм лікарем
(постачальником медичних послуг), щоб проконсультуватися докладніше.
Якщо Ви проживаєте в певних зонах провінції, наприклад, у Торонто чи Пілі, брати й сестри та інші
особи, які мешкають у Вашому домі, повинні залишатися вдома. Це пов'язано з місцевими ризиками.
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•
•

Якщо Ви проживаєте в інших зонах Онтаріо, брати й сестри та інші особи, які мешкають у Вашому
домі, можуть відвідувати школу, дитячий садок чи роботу, але їм не можна виходити з дому з інших
неважливих причин. Докладну інформацію можна отримати у школі чи дитячому садку.
Зв'яжіться з керівництвом школи (дитячого садка), щоб повідомити результат.

Якщо Ви відповіли «ТАК» на запитання 4, не відвідуйте школу чи дитячий садок.

• Учню (дитині) необхідно залишатися на самоізоляції (вдома) і не виходити на двір, хіба що потрібна
•

•
•
•

невідкладна медична допомога.

Щоб зробити їм тест на COVID-19, відвідайте центр медичного обстеження.

вони отримали негативний результат тесту (у них немає вірусу), то можуть повертатися до
∙ Якщо
школи (дитячого садка).
вони отримали позитивний результат тесту (у них виявлено вірус), то можуть повертатися до
∙ Якщо
школи (дитячого садка) тільки після отримання дозволу на припинення самоізоляції від місцевого
органу охорони здоров'я.

Якщо в учня (дитини) з'явилися симптоми, зв'яжіться з місцевим органом охорони здоров'я чи своїм
лікарем (постачальником медичних послуг), щоб проконсультуватися докладніше.
Брати й сестри та інші особи, які мешкають у Вашому домі, можуть відвідувати школу, дитячий садок
чи роботу, але їм не можна виходити з дому з інших неважливих причин, поки особа, у якої виявлено
COVID, не отримає негативний результат тесту або дозвіл на припинення самоізоляції від місцевого
органу охорони здоров'я.
Зв'яжіться з керівництвом школи (дитячого садка), щоб повідомити результат.

Якщо Ви відповіли «ТАК» на будь-які симптоми в запитані 5 або на запитання 6, не
відвідуйте школу чи дитячий садок.

• Учню (дитині) слід залишатися на самоізоляції (вдома) і не виходити на двір, хіба що потрібно

•
•
•
•

зробити тест чи отримати невідкладну медичну допомогу.

Якщо Ви відповіли «ТАК» на запитання 5, зверніться до лікаря (постачальника медичних послуг),
щоб проконсультуватися чи пройти обстеження, зокрема, якщо учню (дитині) потрібно зробити тест
на COVID-19.
Якщо Ви відповіли «ТАК» на запитання 6, учень (дитина) може повертатися до школи чи дитячого
садка після того, як особа отримає негативний результат тесту на COVID-19 чи дозвіл на припинення
самоізоляції від місцевого органу охорони здоров'я, або їй буде поставлено діагноз іншої хвороби.
Брати й сестри та інші особи, які мешкають у Вашому домі, повинні залишатися вдома, поки учень
(дитина) із симптомами чи особа не отримає негативний результат тесту чи дозвіл на припинення
самоізоляції від органу охорони здоров'я або їм не буде поставлено діагноз іншої хвороби.
Зв'яжіться з керівництвом школи (дитячого садка), щоб повідомити результат.

Якщо на всі запитання Ви відповіли «НІ», Ваша дитина може відвідувати школу (дитячий
садок), бо вона напевне здорова й не інфікована COVID-19. Повідомте про цей результат
працівників школи (дитячого садка), дотримуючись встановленої процедури (якщо
необхідно).
Якщо учень (дитина) отримували щеплення від COVID-19 протягом минулих 48 годин і відчувають
головний біль, виснаженість або біль у м'язах чи суглобах легкого ступеня, що виникли тільки після
імунізації, і в них немає жодних інших симптомів, вони повинні носити правильно надягнуту маску
протягом усього часу перебування у школі (дитячому садку). Маску їм можна знімати тільки для
споживання їжі чи напоїв, і коли маска знята, вони повинні дотримуватися дистанції щонайменше
двох метрів з іншими дітьми. У разі погіршення симптомів після завершення 48 годин або появи
інших симптомів дитина повинна негайно покинути школу (дитячий садок), залишатися на
самоізоляції і пройти тест на COVID-19.

Управління охорони здоров'я Онтаріо — відстеження контактів
Це опитування є добровільним. Ця інформація буде використана працівниками управління
охорони здоров'я для відстеження контактів. Усю інформацію буде видалено через 28 днів.
Дата:
Прізвище та ім'я:
Телефон або електронна адреса:
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