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ابزار غربالگری  COVID-19ویژه
دانشآموزان و کودکان در محیط مدرسه و
مراکز مراقبت از کودکان

نسخه  18 :3اکتبر 2021

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

پرسشهای غربالگری
 .1آیا در حال حاضر دانشآموز/کودک هیچ یک از این عالئم را دارا است؟
عالئم ذکر شده در اینجا شایعترین عالئم مربوط به  COVID-19هستند .اگر این عالئم را دارید ،باید ایزوله شوید و در پی انجام آزمایش باشید.
لطفا ً توجه داشته باشید که آزمایش سریع آنتی ژن برای افرادی که دارای عالئم  COVID-19هستند یا برای افرادی که با موارد مشخص شده
 COVID-19ارتباط داشتند استفاده نمی شود.
هر کسی که بیمار است یا عالئم بیماری دارد ،از جمله مواردی که در زیر ذکر نشده است ،باید در خانه بماند و در صورت نیاز به دنبال ارزیابی
توسط ارائه دهنده خدمات درمانی خود باشد.
هر مورد جدید ،رو به وخامت و نامرتبط با دیگر دالیل شناختهشده و حاالتی را که از قبل دچار بودهاند انتخاب کنید.
تب و/یا لرز
دمای بدن  37.8درجه سانتیگراد 100/درجه فارنهایت یا بیشتر و/یا لرز

بله

خیر

سرفه یا سرفه خشک (خروسک)
سرفه مداوم ،بیشتر از حد معمول ،به همراه صدای سوت حین نفس کشیدن (در صورتی که به آسم ،التهاب بعد از
عفونت مجاری تنفسی ،یا دیگر دالیل شناختهشده و حاالتی که از قبل دچار بودهاند مربوط نباشد)

بله

خیر

تنگی نفس
از نفس افتادن ،ناتوانی در تنفس عمیق (در صورتی که به آسم یا دیگر دالیل شناختهشده و حاالتی که
از قبل دچار بودهاند مربوط نباشد)

بله

خیر

کاهش یا از دست دادن حس چشایی یا بویایی
در صورتی که ناشی از حساسیتهای فصلی ،اختالالت عصبی ،یا دیگر دالیل شناختهشده و حاالتی که از
قبل دچار بودهاند نباشد

بله

خیر

حالت تهوع ،استفراغ و/یا اسهال
در صورتی که به سندرم روده تحریکپذیر ،اضطراب ،گرفتگی قاعدگی یا سایر دالیل شناختهشده
و یا حاالتی که از قبل دچار بودهاند مربوط نباشد

بله

خیر

 .2آیا هیچ کدام از موارد زیر در مورد دانش آموز/کودک صدق می کند؟

•
•

آنها کامالً در مقابل  COVID-19واکسینه شده اند ( 14روز یا بیشتر از دوز نهایی واکسن آنها از سری دو دوزی یا تک دوزی گذشته است)
در  90روز گذشته (و پس از تشخیص پاک بودن) تست  COVID-19آنها مثبت شده است.

اگر جواب بله است ،از پرسشهای  4 ،3و  5رد شوید
با تکمیل این ابزار غربالگری ،اطالعات مربوط به سالمتی شخصی شما جمع آوری نمی شود .هدف از این پرسش ارائه دستورالعمل های دقیق
جداسازی است که بر اساس وضعیت واکسیناسیون و سابقه عفونت قبلی هستند.
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 .3آیا 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 نتیجه آزمایش است؟

بله

خیر

کودکان (کمتر از  18سال) :تب و/یا لرز ،سرفه یا سرفه خشک ،تنگی نفس ،کاهش یا از دست دادن طعم یا حس بویایی،
تهوع ،استفراغ و/یا اسهال
بزرگساالن( :از  18سال به باال) :تب و/یا لرز ،سرفه یا سرفه خشک ،تنگی نفس ،کاهش یا از دست دادن طعم یا حس
بویایی ،خستگی ،دردهای عضالنی
اگر فردی که دچار این عالئم است در  48ساعت گذشته واکسن  COVID-19زده و صرفا ً پس از انجام واکسیناسیون
فقط دچار خستگی خفیف ،دردهای عضالنی و/یا درد مفصل شده است ،گزینه «خیر» را انتخاب کنید.
 .4آیا مشخص شده که در مدت  10روز گذشته ،دانشآموز/کودک شما با شخصی که در حال حاضر مبتال به COVID-19
است «تماس نزدیک» داشته است؟
اگر اداره بهداشت عمومی به شما توصیه کرده است که نیازی به ایزوله کردن خود ندارید ،گزینه «خیر» را انتخاب کنید.

بله

خیر

 .5آیا در  10روز گذشته ،دانشآموز/کودک شما بر روی تلفن همراه خود اعالن خطر قرار گرفتن در معرض COVID
دریافت کرده است؟
اگر تست  PCRآزمایشگاهی دانشآموز/کودک منفی بوده است ،گزینه «خیر» را انتخاب کنید.

بله

خیر

 .6آیا هیچ یک از موارد زیر صدق می کند؟

بلی

خیر

•
•

در  14روز گذشته ،دانشآموز/کودک به خارج از کانادا سفر کرده و به او گفته شده که قرنطینه شود
در  14روز گذشته ،دانش آموز/کودک به خارج از کانادا سفر کرده و به او گفته شده که به مدرسه/مراکز
مراقبت از کودک نرود

لطفا ً توجه داشته باشید که اگر کودک/دانشآموز واکسینه کامل نباشد ولی به دلیل سفر با یک همراه واکسینه از شرط
فدرال قرنطینه معاف باشد ،وی نباید برای مدت  14روز به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان بیاید .اگر این
در مورد کودک/دانشآموز شما صدق میکند گزینه "بله" را انتخاب کنید.
 .7آیا پزشک ،ارائهدهنده 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 مبتال باشد.

بله

خیر

 .8در  10روز گذشته ،آیا تست دانشآموز/کودک با تست سریع آنتیژن یا کیت تست خانگی مثبت بوده است؟
اگر تست  PCRآزمایشگاهی دانشآموز/کودک منفی بوده است ،گزینه «خیر» را انتخاب کنید.

بله

خیر

نتایج پرسشهای غربالگری
اگر در رابطه با عالئم مندرج ذیل پرسش  1پاسخ «بله» دادهاید ،فرزندتان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود.

•
•

•

دانشآموز/کودک باید خود را از دیگران جدا کند (در خانه بماند) و از خانه خارج نشود مگر برای انجام آزمایش یا فوریتهای پزشکی.
جهت دریافت توصیه یا ارزیابی ،و همچنین در صورتی که دانشآموز/کودک نیازمند تست  COVID-19باشد ،با پزشک/ارائه کننده خدمات
درمانی صحبت کنید.

.

خواهر و برادرها یا سایر اعضای خانواده تا زمانی که دانشآموز/کودکی که دارای عالئم است جواب آزمایش منفی بگیرد ،یا توسط
واحد بهداشت محلی پاک تشخیص داده شود ،یا بیماری او چیز دیگری تشخیص داده شود ،باید در خانه بمانند .اعضای خانواده که در
 90روز گذشته کامالً واکسینه شده یا قبالً به  COVID-19مبتال بودهاند و از آن زمان پاک شدهاند ،ملزم به ماندن در خانه نیستند.

با مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطالع دهید.

اگر به پرسش  3پاسخ «بله» دادهاید ،فرزندتان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود.

•
•
•

دانشآموز/کودک باید خود را از دیگران جدا کند (در خانه بماند) و از خانه خارج نشود مگر برای انجام آزمایش یا فوریتهای پزشکی.
دانشآموز/کودک بعد از آنکه شخص دارای عالئم ،جواب منفی آزمایش را دریافت کرد ،یا واحد بهداشت عمومی محلیتان او را سالم
تشخیص داد ،یا بیماری او چیز دیگری تشخیص داده شد ،میتواند به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان بازگردد.
با مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطالع دهید.

اگر به پرسش  4پاسخ «بله» دادهاید ،فرزندتان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود.

•
•

دانشآموز/کودک باید به مدت  10روز ایزوله شود (در خانه بماند) و خانه را ترک نکند مگر برای انجام تست یا فوریتهای پزشکی.
توصیه های واحد بهداشت عمومی محلی یا ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود را دنبال کنید ،از جمله اینکه چه عالئمی را باید پیگیری
کنید و چه موقع آزمایش پی سی آر  COVID-19را انجام دهید .لطفا ً توجه داشته باشید که آزمایش سریع آنتی ژن برای افرادی که با موارد
مشخص شده  COVID-19ارتباط داشتند استفاده نمی شود.
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•

•
•

دانشآموز/کودک صرفا ً بعد از گذشت  10روز ،تا زمانی که هیچ عالئمی نداشته باشد ،میتواند به مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان
بازگردد ،حتی اگر جواب تست او منفی باشد.

.

خواهر و برادرها و سایر افراد خانوادهتان میتوانید به مدرسه ،مرکز مراقبت از کودکان یا به سر کار بروند ،اما نباید بخاطر دالیل
غیرضروری خانه را ترک کنید .اعضای خانواده که در  90روز گذشته کامال واکسینه شده یا قبال به  COVID-19مبتال بودهاند و از
آن زمان پاک شدهاند ،ملزم به ماندن در خانه نیستند.

اگر دانش آموز/کودک هر یک از عالئم ذکر شده در باال را نشان دهد یا جواب آزمایش او مثبت شود ،جهت توصیههای بیشتر با واحد
بهداشت عمومی محلی یا پزشک/ارائه کننده خدمات درمانی تماس بگیرید.
با مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطالع دهید.

اگر به پرسش  5پاسخ «بله» دادهاید ،فرزندتان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود.

•
•
•

•

دانشآموز/کودک باید خود را از دیگران جدا کند (در خانه بماند) و از خانه خارج نشود مگر برای انجام آزمایش یا فوریتهای پزشکی.

.
.

برای انجام آزمایش  COVID-19به یک مرکز ارزیابی مراجعه کنید.
اگر جواب آزمایش  PCRمنفی باشد (مبتال به ویروس نباشد) ،میتواند به مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان بازگردد.
اگر جواب آزمایش  PCRمثبت باشد (مبتال به ویروس باشد) ،باید به ایزوله ماندن ادامه دهد و صرفا ً پس از آنکه واحد بهداشت عمومی
محلیتان او را پاک تشخیص داد میتواند برگردد.

در صورت بروز عالئم ،برای دریافت توصیههای بیشتر با واحد بهداشت عمومی محلی یا پزشک/ارائهدهنده خدمات بهداشتی و درمانی
تماس بگیرید.

.

خواهر و برادرها یا سایر اعضای خانواده میتوانند به مدرسه ،مرکز مراقبت از کودکان یا سر کار بروند ،اما تا زمانی که شخصی
که اعالن هشدار  COVIDدریافت کرده نتیجه آزمایش منفی  PCRنگرفته یا واحد بهداشت عمومی محلیتان سالمتیاش را تأیید
نکرده است ،نباید بخاطر دالیل غیرضروری از خانه خارج شوند .اعضای خانواده که در  90روز گذشته کامال واکسینه شده یا قبال به
 COVID-19مبتال بودهاند و از آن زمان پاک شدهاند ،ملزم به ماندن در خانه نیستند.

با مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطالع دهید.

اگر به پرسش  6پاسخ «بله» دادهاید ،فرزندتان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود.

•
•
•
•

دانشآموز/کودک باید از دستورالعملهای فدرال جهت افرادی که سفرهای بین المللی کردهاند پیروی کند ،ازجمله عدم مراجعه به مدرسه/
مرکز مراقبت از کودک به مدت  14روز پس از ورود و انجام آزمایش بر اساس الزامات فدرال.
اگر دستور قرنطینه به دانشآموز/کودک داده شده است ،باید به مدت  14روز در خانه بماند و جز برای انجام آزمایش یا فوریتهای پزشکی
خانه را ترک نکند .برای اطالعات بیشتر در مورد الزامات فدرال ویژه مسافران ،لطفا به وب سایت دولت کانادا مراجعه کنید.
اگر دانشآموز/کودک عالئم داشته باشد و/یا جواب آزمایش او مثبت شود ،جهت توصیههای بیشتر با واحد بهداشت عمومی محلیتان یا
پزشک/ارائهدهنده خدمات درمانی تماس بگیرید.
با مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطالع دهید.

اگر به پرسش  7پاسخ «بله» دادهاید ،فرزندتان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود.

•
•
•

•

دانشآموز/کودک باید خود را از دیگران جدا کند (در خانه بماند) و از خانه خارج نشود مگر برای انجام آزمایش یا فوریتهای پزشکی.
به توصیههای واحد بهداشت عمومی عمل کنید .پس از آنکه واحد بهداشت عمومی محلیتان سالمت دانشآموز/کودک را تأیید کرد ،میتواند
به مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان بازگردد.
اگر دانشآموز/کودک دچار عالئم شد ،جهت توصیههای بیشتر با واحد بهداشت عمومی محلیتان یا پزشک/ارائهدهنده خدمات درمانی تماس
بگیرید.

.

خواهر و برادرها یا سایر اعضای خانواده تا زمانی که دانشآموز/کودک جواب آزمایش منفی بگیرد ،یا توسط واحد بهداشت محلی پاک
تشخیص داده شود ،باید در خانه بمانند .اعضای خانواده که در  90روز گذشته کامال واکسینه شده یا قبال به  COVID-19مبتال بودهاند و
از آن زمان پاک شدهاند ،ملزم به ماندن در خانه نیستند.

با مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطالع دهید.

اگر به پرسش  8پاسخ «بله» دادهاید ،فرزندتان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود.

•
•
•
•
•

دانشآموز/کودک باید خود را از دیگران جدا کند (در خانه بماند) و از خانه خارج نشود مگر برای انجام آزمایش یا فوریتهای پزشکی.

.
.

برای انجام آزمایش  COVID-19به یک مرکز ارزیابی مراجعه کنید.
اگر جواب آزمایش  PCRمنفی باشد (مبتال به ویروس نباشد) ،میتواند به مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان بازگردد.
اگر جواب آزمایش  PCRمثبت باشد (مبتال به ویروس باشد) ،باید به ایزوله ماندن ادامه دهد و صرفا ً پس از آنکه واحد بهداشت عمومی
محلیتان او را پاک تشخیص داد میتواند برگردد.

در صورت بروز عالئم ،برای دریافت توصیههای بیشتر با واحد بهداشت عمومی محلیتان یا پزشک/ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی
تماس بگیرید.
خواهر و برادرها یا سایر افراد خانواده شما تا زمان منفی شدن آزمایش  PCRفردی که جواب آزمایش سریع آنتیژن یا کیت تست خانگی او
مثبت بوده است ،و یا توسط واحد بهداشت عمومی محلی پاک تشخیص داده شود ،باید ایزوله شوند .اعضای خانواده که در  90روز گذشته
کامالً واکسینه شده یا قبالً به  COVID-19مبتال بودهاند و از آن زمان پاک شدهاند ،ملزم به ایزوله شدن نیستند.
با مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان خود تماس گرفته و این موضوع را به اطالع آنها برسانید.
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اگر به همه پرسشها پاسخ منفی دادهاید ،فرزند شما میتواند به مدرسه/مرکز مراقبت از کودک برود .برای اطالع کارکنان از این نتیجه ،روند
تعیین شده توسط مدرسه /مرکز مراقبت از کودکان خود را دنبال کنید.

•
•
•

طبق پروتکلهای معمول ،همه افراد بیمار با هر گونه عالئم بیماری باید در خانه بمانند و در صورت نیاز از ارائهدهنده خدمات درمانی
همیشگی خود درخواست ارزیابی کنند.
افرادی که عالئم شدیدی دارند و نیازمند مراقبت اورژانسی هستند باید به نزدیکترین مرکز اورژانس مراجعه کنند.
اگر شخص عالئمی به غیر از موارد فهرست فوق داشته باشد« ،واحد بهداشت عمومی» ممکن است اقدامات دیگری از جمله آزمایش بر
اساس ارزیابی عالئم و سابقه در معرض بودن فرد را توصیه کند.

سازمان بهداشت عمومی انتاریو  -ردیابی تماس با افراد مبتال
پاسخ دادن به این پرسشها اختیاری است .این اطالعات فقط توسط مسئوالن «بهداشت عمومی» برای ردیابی تماس با افراد مبتال مورد استفاده
قرار خواهد گرفت .اطالعات ظرف  28روز پاک خواهند شد.
تاریخ:
نام و نام خانوادگی:
تلفن یا ایمیل:
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