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التعليم وزارة  |  الصحة وزارة

 في فالواألط للطالب 19-كوفيد بفيروس صابةاإل صفح أداة
 2021أكتوبر18 :  3اإلصدارفالاألط رعاية ودور المدارس

 هذا تعبئة األوصياء/للوالدين يمكن. األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى الذهاب قبل يوم كل19 -كوفيد لفيروس واألطفال الطالب فحص  يجب
.الطفل عن نيابة الفحص

(سنة-يوم-شهر )التاريخ

أسئلة الفحص

 األعراض؟ هذه من اأي احالي الطفل/الطالب يعاني هل. 1
 ال أنه مالحظة يرجى. اختبار وإجراء نفسك تعزل أن فعليك األعراض، هذه عليك ظهرت إذا. اشيوع األكثر 19-كوفيد بمرض المرتبطة األعراض يلي يماف
.19-كوفيد بمرض بإصابتها معروفة لحاالت للمخالطين أو19 -كوفيد أعراض من يعانون الذين لألشخاص السريع المستضد اختبار استخدام نبغيي

 مقدم من التقييم وطلب المنزل في البقاء أدناه، المذكورة غير األعراض ذلك في بما للمرض، أعراض أي عليه تظهر أو مريض شخص أي على يجب
.األمر لزم إذا الصحية الرعاية

.الطفل/الطالب عند أصال وموجودة معروفة أخرى حاالت أو بأسباب مرتبط وغير ومتفاقم جديد هو ما كل/أي اختر

 القشعريرة أو/و الحمي
 فهرنهايت درجة 100 / مئوية  37.8الجسم حرارة رجةد

ال نعم

(الخانوق )باحيالن عالالس أو عالالس
 بعد التفاعلية الهوائية الممرات أو بالربو مرتبط غير وهذا )المعتاد من وأكثر باستمرار التنفس عند يصدر صفير  وتص

( الطفل/الطالب عند أصال وموجودة معروفة أخرى حاالت أو أسباب أو لعدوى،ا

ال نعم

 فسالن ضيق
 وموجودة معروفة أخرى حاالت أو أسباب أو بالربو، مرتبط غير وهذا )قبعم التنفس على القدرة عدم أو النفس، انقطاع
( الطفل/الطالب عند أصال

ال نعم

مالش أو ةهيالش فقدان أو نقص
 أصال وموجودة معروفة أخرى حاالت أو أسباب أو عصبية اضطرابات او موسمية بحساسيات مرتبط غير  هذا
 الطفل/الطالب عند

ال نعم

اإلسهال أو/و والقيء الغثيان
 وموجودة معروفة أخرى حاالت أو أسباب أو الشهرية الدورة تقلصات أو القلق أو العصبي القولون بمتالزمة مرتبط غير هذا

 الطفل/الطالب عند أصال

ال نعم

الطفل؟ / الطالب على يلي مما أي ينطبق هل. 2

(اللقاحات سلسلة من واحدة جرعة أو جرعتين من إما النهائية جرعتهم منذ أكثر أو ايوم 14 مر لقد )19-كوفيد لمرض بالكامل تطعيمهم تم لقد• 
(عزلهم تم الحين ذلك ومنذ )ايوم 90 آخر في 19-كوفيد بمرض إصابتهم ثبتت قدل• 
 5و 4 و3  األسئلة إلى انتقل ،"نعم "اإلجابة كانت إذا

 إلى تستند والتي دقيقة، عزل تعليمات تقديم هو السؤال هذا من الغرض. هذه الفحص أداة إكمال عند الشخصية الصحية المعلومات جمع يتم ال
.السابق اإلصابة وتاريخ التطعيم حالة
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ً  االختبار نتائج ينتظر أو/و19 -كوفيد رضلم جديدة أعراض أي احالي الطفل / الطالب معه يعيش شخص يعاني هل. 3
 األعراض؟ ظهور بعد

 الشم، أو التذوق حاسة فقدان أو انخفاض التنفس، في ضيق باحي،ن عالس أو سعال قشعريرة، أو/و حمى (:سنة 18 )> ألطفالا
إسهال أو/و قيء غثيان،

 الشم، أو التذوق حاسة فقدان أو انخفاض التنفس، في ضيق باحي،ن عالس أو سعال قشعريرة، أو/و حمى (:سنة18 ≤: ) لكبارا
العضالت في آالم إرهاق،

 في آالم أو/و خفيف إجهاد من فقط ويعاني الماضية ساعة 48 ـال خالل19 -كوفيد لقاح أعراض من يعاني الذي الفرد تلقى  إذا
". ال "دفحد التطعيم، بعد فقط بدأت المفاصل في آالم أو/و العضالت

ال نعم

 بفيروس احالي مصاب لشخص" قرب عن مخالط "أنه على الطفل/الطالب تحديد تم هل أيام الماضية، 10 ـخالل ال.  4
 ؟19-كوفيد

". ال "دفحد نفسك، عزل إلى بحاجة لست بأنك العامة الصحة نصحتك إذا

ال نعم

 المحمول؟ هاتفه على19 -كوفيد بفيروس لإلصابة التعرض حول اتنبيه الطفل/الطالب تلقى هل الماضية، أيام 10 الـ خالل. 5
 ذلك منذ المخبري( PCR )المتسلسل البوليميراز تفاعل فحص إجراء بعد سلبية الطفل/الطالب اختبار نتيجة ظهرت  إذا

". ال "دفحد الحين،

ال نعم

يلي؟ مما أي ينطبق هل. 6

الصحي بالحجر إخباره وتم كندا خارج الطفل / الطالب سافر ا،يوم 14 آخر في•
 األطفال رعاية / المدرسة إلى الذهاب عدم منه لبوط كندا خارج الطفل / الطالب سافر ا،يوم 14 آخر في• 

وتم إعفاؤه من الحجر الصحي الفدرالي ألنه التطعيم الكامل  الرجاء المالحظة إنه إذا لم يحصل الطفل/الطالب على 
د "نعم" إذا كان هذا ينطبق ا. حديجب أال يحضر إلى المدرسة أو دار الحضانة لمدة ع١ يوم، فمطعم مرافق مع  افرس

على الطفل/الطالب.

ال نعم

 ؟(المنزل في البقاء )احالي الطفل/الطالب عزل بوجوب عامة صحة وحدة أو صحية رعاية مقدم أو طبيب أخبرك هل. 7
. المخالطة تتبع أو المرض تفشي بسبب هذا يكون أن يمكن

ال نعم

 الفحص مجموعة أو سريع مستضد باستخدام مصاب الطفل/الطالب أن الفحص من نتبي هل أيام الماضية، 10 خالل الـ.  8
 المنزل؟ في الذاتي

 ذلك منذ المخبري (PCR) المتسلسل البوليميراز تفاعل فحص إجراء بعد سلبية الطفل/الطالب اختبار نتيجة ظهرت  إذا
". ال "دفحد الحين،

ال نعم

نتائج أسئلة الفحص

.األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى تذهب فال ، 6السؤال في المشمولة األعراض من أي على" نعم "إجابتك كانت إذا

.طارئة طبية لحالة أو اختبار إلجراء إال المغادرة وعدم( المنزل في البقاء )نفسه عزل الطفل/الطالب على يجب •

.19-كوفيد اختبار إلى بحاجة الطفل/الطالب كان وإذا تقييم، أو مشورة على للحصول صحية رعاية مقدم/ بيبط مع حدثت•
 اإلقرار يتم أو سلبية، الطفل/الطالب على األعراض نتيجة تظهر حتى المنزل في البقاء أسرتك في اآلخرين األفراد أو األشقاء على جبي

 تم الذين األسرة أفراد من طلبي ال. آخر بمرض إصابته تشخيص يتم أو منطقتك، في العامة الصحة وحدة قبل من األعراض من بخلوه
.المنزل في البقاء الحين ذلك منذ المرض من وخلوهم تطعيمهم وتم ايوم 90 آخر في 19-كوفيد بمرض أصيبوا أو بالكامل تطعيمهم

.النتيجة بهذه إلعالمهم للطفل الرعاية مقدم/بمدرستك اتصل •

.األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى تذهب فال ، 3السؤال على" نعم "إجابتك كانت إذا

.طارئة طبية لحالة أو اختبار إلجراء إال المغادرة وعدم( المنزل في البقاء )نفسه عزل الطفل/الطالب على يجب• 

 من خلوه من التحقق يتم أو الفرد، على سلبية األعراض نتيجة تظهر أن بعد الطفل رعاية دار أو المدرسة إلى العودة الطفل/للطالب يمكن• 
.آخر بمرض إصابته تشخيص يتم أو المحلية، العامة الصحة وحدة قبل من األعراض

.النتيجة بهذه إلعالمهم الطفل رعاية مقدم/بمدرستك اتصل• 

. األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى تذهب فال ، 4السؤال على" نعم "إجابتك كانت إذا

.طارئة طبية لحالة أو فحص إلجراء إال المغادرة وعدم أيام 10 لمدة( المنزل في البقاء )نفسه عزل الطفل/الطالب على يجب• 

 فحص اختبار إجراء يتم ومتى مراقبتها يجب التي األعراض ذلك في بما الصحية، الرعاية مقدم أو المحلية العامة الصحة وحدة نصيحة اتبع• 
 بإصابتها معروفة لحاالت استخدامه يجب ال السريع المستضد اختبار أن مالحظة يرجى. 19-كوفيد لمرض( PCR )المتسلسل البوليميراز تفاعل

. 19-كوفيد بمرض
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 تظهر لم طالما سلبية، اختبار نتيجة على حصل لو حتى أيام، 10 مرور بعد إال األطفال رعاية دار/ المدرسة إلى العودة الطفل/للطالب يمكن ال•
. أعراض أي عليه

 ألسباب المنزل مغادرة عدم يجب ولكن العمل، إلى أو األطفال ايةرع دار أو المدرسة إلى الذهاب أسرتك في اآلخرين واألفراد ألشقائك يمكن
 تطعيمهم وتم ايوم  90آخر في19 -كوفيد بمرض أصيبوا أو بالكامل تطعيمهم تم الذين األسرة أفراد من طلبي ال. ضرورية غير أخرى

.المنزل في البقاء الحين ذلك منذ المرض من وخلوهم

 أو المحلية العامة الصحة بوحدة فاتصل إيجابية، االختبارات نتيجة كانت أو أعاله المذكورة األعراض من بأي الطفل / الطالب أصيب  ذاإ• 
.النصائح من مزيد على للحصول الصحية الرعاية مقدم / الطبيب

. النتيجة بهذه إلعالمهم الطفل رعاية مقدم/بمدرستك اتصل• 

. األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى تذهب فال ، 5السؤال على" نعم "إجابتك كانت إذا

.طارئة طبية لحالة أو اختبار إلجراء إال المغادرة وعدم( المنزل في البقاء )نفسه عزل الطفل/الطالب على يجب •

. 19-كوفيد اختبار على للحصول التقييم مراكز أحد إلى اذهب•
 إلى العودة الطفل/للطالب فيمكن ،(بالفيروس مصاب غير )المتسلسل البوليميراز تفاعل فحص اختبار في سلبية االختبار نتيجة كانت إذا

. األطفال رعاية دار/ المدرسة
 في الطفل/الطالب يبقى أن فيجب ،(الفيروس مصاب) PCR المتسلسل البوليميراز تفاعل فحص اختبار في إيجابية االختبار نتيجة كانت إذا

.المحلية العامة الصحة وحدة قبل من اإلصابة من خلو على حصوله بعد إال العودة من يتمكن ولن الذاتي العزل

 من مزيد على للحصول الصحية الرعاية مقدم/الطبيب أو المحلية العامة الصحة بوحدة فاتصل أعراض، الطفل/الطالب على ظهرت إذا• 
.اإلرشادات

 ألسباب المنزل مغادرة عدم يجب ولكن العمل، أو األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى الذهاب أسرتك في اآلخرين األشخاص أو لألشقاء يمكن
 تفاعل فحص اختبار في في سلبية كوفيد بمرض بإصابته تنبيه على حصل الذي الفرد اختبارات نتيجة أن نيتبي حتى ضرورية غير أخرى

 األسرة أفراد من طلبي ال. المحلية العامة الصحة وحدة قبل من المرض أعراض من خلو على يحصل حتى أو ،(PCR )المتسلسل البوليميراز
.المنزل في البقاء الحين ذلك منذ المرض من وخلوهم تطعيمهم وتم ايوم 90 آخر في19 -كوفيد بمرض أصيبوا أو بالكامل تطعيمهم تم الذين

.النتيجة بهذه إلعالمهم الطفل رعاية مقدم/بمدرستك اتصل• 

.األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى تذهب فال ، 6السؤال على" نعم "إجابتك كانت إذا

 رعاية دار/المدرسة إلى الذهاب عدم ذلك في بما البالد، خارج سافروا الذين لألفراد الفيدرالية اإلرشادات اتباع الطفل/الطالب على يجب •
. الفيدرالية للمتطلبات اوفق االختبار وإجراء وصولهم بعد ايوم 14 لمدة األطفال

. طارئة طبية لحالة أو اختبار إلجراء إال المغادرة وعدم ايوم 14 لمدة المنزل في يبقى أن عليه فيجب نفسه، عزل إلى الطفل/الطالب توجيه تم إن• 
.كندا حكومة ويب وقعم على االطالع رجىي للمسافرين، الفيدرالية المتطلبات حول المعلومات من لمزيد

 الصحية الرعاية مقدم/الطبيب أو المحلية العامة الصحة بوحدة فاتصل إيجابية، اختباره نتيجة كانت أو أعراض الطفل/الطالب على ظهرت إذا• 
.واإلرشاد النصح من المزيد على للحصول

. النتيجة بهذه إلعالمهم للطفل الرعاية مقدم/بمدرستك اتصل• 

.األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى تذهب فال ، 7السؤال على" نعم "إجابتك كانت إذا

.طارئة طبية لحالة أو اختبار إلجراء إال المغادرة وعدم( المنزل في البقاء )نفسه عزل الطفل/الطالب على يجب •

 الصحة وحدة من اإلصابة من خلو على حصوله بعد األطفال رعاية دار/ المدرسة إلى العودة الطفل/للطالب يمكن العامة الصحة إرشادات اتبع• 
. منطقتك في المحلية العامة

 النصح من المزيد على للحصول الصحية الرعاية مقدم/الطبيب أو المحلية العامة الصحة بوحدة فاتصل أعراض، الطفل/الطالب على ظهرت إذا• 
.واإلرشاد
 اإلقرار يتم أو سلبية، الطفل/الطالب على األعراض نتيجة تظهر حتى المنزل في البقاء أسرتك في اآلخرين األفراد أو األشقاء على يجب
19 -كوفيد بمرض أصيبوا أو بالكامل تطعيمهم تم الذين األسرة أفراد من طلبي ال. منطقتك في العامة الصحة وحدة قبل من اإلصابة من بخلوه

.المنزل في البقاء الحين ذلك منذ المرض من وخلوهم تطعيمهم وتم ايوم 90 آخر في

.النتيجة بهذه إلعالمهم الطفل رعاية مقدم/بمدرستك اتصل• 

.األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى تذهب فال ، 8السؤال على" نعم "إجابتك كانت إذا

.طارئة طبية لحالة أو اختبار إلجراء إال المغادرة وعدم( المنزل في البقاء )نفسه عزل الطفل/الطالب على يجب •

. 19-كوفيد اختبار على للحصول التقييم مراكز أحد إلى اذهب• 
 إلى العودة الطفل/للطالب فيمكن ،(بالفيروس مصاب غير )المتسلسل البوليميراز تفاعل فحص اختبار في سلبية االختبار نتيجة كانت إذا

. األطفال رعاية دار/ المدرسة
 العزل في الطفل/الطالب يبقى أن فيجب ،(الفيروس مصاب )المتسلسل البوليميراز تفاعل فحص اختبار في إيجابية االختبار نتيجة كانت إذا
.المحلية العامة الصحة وحدة قبل من اإلصابة من خلو على حصوله بعد إال العودة من يتمكن ولن لذاتيا

 من مزيد على للحصول الصحية الرعاية مقدم/الطبيب أو المحلية العامة الصحة بوحدة فاتصل أعراض، الطفل/الطالب على ظهرت إذا• 
.اإلرشادات
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 في الذاتي االختبار مجموعة أو السريع بالمستضد الفرد فحص نتيجة أن نيتبي حتى أنفسهم عزل أسرتك في اآلخرين األفراد أو األشقاء على يجب• 
 الصحة وحدة قبل من المرض أعراض من الفرد خلو إثبات أو( PCR )المتسلسل البوليميراز تفاعل فحص اختبار إجراء خالل من سلبية المنزل

 من وخلوهم تطعيمهم وتم ايوم 90 آخر في19 -كوفيد بمرض أصيبوا أو بالكامل تطعيمهم تم الذين األسرة أفراد من طلبي ال. المحلية لعامةا
.المنزل في البقاء الحين ذلك منذ المرض

النتيجة بهذه إلعالمهم األطفال رعاية مقدم/بمدرستك اتصل• 

 مقدم/ مدرستك في بها المعمول اإلجراءات اتبع. األطفال رعاية دار/المدرسة إلى يحضر أن لطفلك فيمكن األسئلة، جميع لىع" ال "إجابتك كانت إذا
.النتيجة بهذه الموظفين إلعالم األطفال رعاية

 الرعاية مقدم من التقييم وطلب المنزل، في البقاء للمرض أعراض أي من يعانون الذين المرضى جميع على يجب الثابتة، للبروتوكوالت افقو• 
. األمر لزم إذا المنتظم الصحية

. طوارئ قسم أقرب إلى ابالذه طارئة رعاية تتطلب حادة أعراض من يعانون الذين األفراد على يجب• 

 على بناء االختبار إجراء بينها من أخرى بتدابير العامة الصحة وحدة صيتو فقد أعاله، القائمة في مذكورة غير أعراض الفرد على ظهرت إذا• 
.التعرض وتاريخ الفرد أعراض تقييم

المخالطة تتبع – بأونتاريو العامة الصحة
 بعد المعلومات جميع حذف سيتم. المخالطة لتتبع العامة الصحة مسؤولي قبل من إال المعلومات هذه تستخدم لن. اختياري األسئلة هذه على إلجابةا

.ايوم 28 مرور

:التاريخ

: االسم

:اإللكتروني البريد أو الهاتف رقم
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