Міністерство охорони здоров'я | Міністерство освіти

Анкета для перевірки на COVID-19 учнів і
дітей у школах та дитячих садках
Версія 3: 18 жовтня 2021 р.
Перевірку на COVID-19 учням і дітям необхідно проходити щодня перед тим, як іти до школи чи
дитячого садка. Заповнювати анкету можуть батьки (опікуни) замість дитини.
Дата (мм-дд-рррр)

Питання анкети
1. Чи є в учня (дитини) зараз будь-які із симптомів, зазначених далі?
Зазначені симптоми є симптомами, які найчастіше пов'язані з COVID-19. Якщо у вас є ці симптоми,
вам потрібно ізолюватися та зробити тест. Будь ласка, зверніть увагу, що тим, хто має симптоми
COVID-19 або контактував із хворими на COVID-19, не рекомендується робити швидкий тест на
антиген.
Хворі особи або такі, що мають будь-які симптоми захворювання, зокрема симптоми, не зазначені
нижче, мають залишатися вдома і звернутися до свого постачальника медичних послуг за
обстеженням, якщо необхідно.
Відмітьте всі, які з'явилися чи погіршилися й не пов'язані з іншими відомими причинами чи вже
наявними захворюваннями.
Жар та/чи озноб
Температура 37,8 градусів за Цельсієм/ 100 градусів за Фаренгейтом або вище
та/чи озноб

Так

Ні

Кашель або гавкучий кашель (круп)
Тривалий, сильніший, ніж зазвичай, свистячий шум під час дихання (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 дихати (не пов'язано з астмою чи іншими відомими
причинами чи вже наявними захворюваннями)

Так

Ні

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

Так

Ні

Так

Ні

Нудота, блювання та/чи діарея
Не пов'язано із синдромом подразненого кишківника, тривожним розладом,
менструальними спазмами або іншими відомими причинами чи вже наявними
захворюваннями

2. Чи стосується учня (дитини) щось із зазначеного нижче?

•
•

Вони повністю вакциновані проти COVID-19 (минуло принаймні 14 днів із моменту отримання
останньої дози одно- чи дводозової вакцини)
Вони отримали позитивний результат тесту на COVID-19 за останні 90 днів (і після того отримали
підтвердження про одужання)

Якщо ТАК, пропустіть питання 3, 4, 5

1

У разі заповнення цієї анкети особисті дані щодо здоров’я не збираються. Метою цього опитування
є надання чітких інструкцій щодо ізоляції з огляду на статус вакцинації та попередню історію
захворювання.
3. Чи з'явилися будь-які нові симптоми COVID-19 у будь-якої особи, з якою
зараз мешкає учень (дитина), та/чи очікує така особа на результати тесту
після появи симптомів?

Так

Ні

Діти (до 18 років): жар та/чи озноб, кашель чи гавкучий кашель, утруднене дихання,
погіршення чи втрата здатності відчувати смак або запах, нудота, блювання та/чи діарея
Дорослі (18 років та більше): жар та/чи озноб, кашель чи гавкучий кашель, утруднене
дихання, погіршення чи втрата здатності відчувати смак або запах, утомленість, біль
у м'язах
Якщо особа, у якої виникли симптоми, отримала щеплення від COVID-19 за останні
48 годин і відчуває тільки незначну втомленість, біль у м'язах та/чи суглобах, що
виникли тільки після вакцинації, виберіть «Ні».
4. Чи були учень (дитина) визначені протягом останніх 10 днів такими, що мали
близький контакт з особою, у якої нині виявлено COVID-19?
Якщо заклад охорони здоров'я повідомив, що вам не потрібно залишатися на
самоізоляції, виберіть «Ні».

Так

Ні

5. Чи отримували учень (дитина) на свій мобільний телефон протягом останніх 10
днів повідомлення з попередженням про контакт з особою, інфікованою COVID?
Якщо відтоді учень (дитина) отримали негативний результат лабораторного
ПЛР-тесту, виберіть «Ні».

Так

Ні

6. Чи стосується учня (дитини) щось із зазначеного нижче?

Так

Ні

7. Чи отримували Ви вказівку від лікаря, постачальника медичних послуг або
закладу 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.

Так

Ні

8. Чи отримували учень (дитина) за останні 10 днів позитивний результат швидкого
тесту на антиген або домашнього тесту для самодіагностики?
Якщо відтоді учень (дитина) отримали негативний результат лабораторного
ПЛР-тесту, виберіть «Ні».

Так

Ні

•
•

Протягом останніх 14 днів учень (дитина) подорожували за межі
Канади й були направлені на карантин
Протягом останніх 14 днів учень (дитина) подорожували за межі
Канади й отримали рекомендацію не відвідувати школу (дитячий садок)

Зверніть увагу, що, якщо дитина (учень) не є повністю вакцинованими,
але звільнені від федерального карантину, тому що подорожували з
вакцинованим супровідником, їм заборонено відвідувати школу або дитячий
садок протягом 14 днів. Виберіть «так», якщо це стосується учня (дитини).

Результати відповідей на контрольні запитання
Якщо Ви відповіли «ТАК» на будь-який симптом, зазначений у питанні 1, не йдіть до школи
чи дитячого садка.

•
•

Учню (дитині) треба залишатися на самоізоляції (вдома) і не виходити з дому, хіба що потрібно
зробити тест чи отримати невідкладну медичну допомогу.
Зверніться до лікаря (закладу охорони здоров'я) за порадою чи обстеженням, зокрема якщо
учню (дитині) необхідно зробити тест на COVID-19.

ϕ

Брати, сестри та інші особи у Вашому домі мають залишатися вдома, поки учень (дитина),
які мають симптоми, не отримають негативний результат тесту, або дозвіл закладу охорони
здоров'я, або діагноз з іншою хворобою. Повністю вакциновані мешканці дому або такі, які
хворіли на COVID-19 протягом останніх 90 днів і після того отримали підтвердження про
одужання, не мають залишатися вдома.

2

•

Зв'яжіться з представником школи (дитячого садка), щоб повідомити результат.

Якщо Ви відповіли «ТАК» на питання 3, не йдіть до школи чи дитячого садка.

•
•
•

Учню (дитині) треба залишатися на самоізоляції (вдома) і не виходити з дому, хіба що потрібно
зробити тест чи отримати невідкладну медичну допомогу.
Учень (дитина) можуть повернутися до школи чи дитячого садка після того, як особи,
які мають симптоми, отримають негативній результат тесту, дозвіл від місцевого закладу
охорони здоров'я або діагноз з іншою хворобою.
Зв'яжіться з представником школи (дитячого садка), щоб повідомити результат.

Якщо Ви відповіли «ТАК» на питання 4, не йдіть до школи чи дитячого садка.

•
•
•

•
•

Учню (дитині) треба залишатися на самоізоляції (вдома) протягом 10 днів і не виходити
з дому, хіба що потрібно зробити тест чи отримати невідкладну медичну допомогу.
Дотримуйтеся рекомендацій місцевого закладу охорони здоров'я чи постачальника медичних
послуг, зокрема того, за якими симптомами спостерігати та коли робити ПЛР-тест на
COVID-19. Будь ласка, зверніть увагу, що тим, хто контактував із хворими на COVID-19, не
рекомендується робити швидкий тест на антиген.
Учень (дитина) можуть повернутися до школи (дитячого садка) тільки через 10 днів, навіть
якщо вони отримали негативний результат тесту, за умови відсутності будь-яких симптомів.

ϕ

Брати, сестри та інші особи у Вашому домі можуть ходити до школи, дитячого садка чи на
роботу, але не можуть виходити з дому з інших неважливих причин. Повністю вакциновані
мешканці дому або такі, які хворіли на COVID-19 протягом останніх 90 днів і після того
отримали підтвердження про одужання, не мають залишатися вдома.

Якщо в учня (дитини) з'явилися будь-які із симптомів, зазначених вище, або вони отримали
позитивний результат тесту, зв'яжіться з місцевим закладом охорони здоров'я чи лікарем
(постачальником медичних послуг) за докладнішою консультацією.
Зв'яжіться з представником школи (дитячого садка), щоб повідомити результат.

Якщо Ви відповіли «ТАК» на питання 5, не йдіть до школи чи дитячого садка.

•
•

•

•

Учню (дитині) треба залишатися на самоізоляції (вдома) і не виходити з дому, хіба що потрібно
зробити тест чи отримати невідкладну медичну допомогу.

ϕ
ϕ

Щоб зробити їм тест на COVID-19, відвідайте центр медичного обстеження.
Якщо учень (дитина) отримали негативний результат ПЛР-тесту (у них немає вірусу), вони
можуть повернутися до школи (дитячого садка).
Якщо вони отримали позитивний результат ПЛР-тесту (у них є вірус), вони мають
залишатися на самоізоляції й можуть повернутися до школи (дитячого садка) тільки після
отримання дозволу від місцевого закладу охорони здоров'я.

Якщо в учня (дитини) з'явилися симптоми, зв'яжіться з місцевим закладом охорони здоров'я чи
лікарем (постачальником медичних послуг) за докладнішою консультацією.

ϕ

Брати, сестри та інші особи, які мешкають у Вашому домі, можуть ходити до школи,
дитячого садка чи на роботу, але не можуть виходити з дому з інших неважливих причин,
поки особа, яка отримала попередження про COVID, не отримає негативний результат
ПЛР-тесту або дозвіл від місцевого закладу охорони здоров'я. Повністю вакциновані
мешканці дому або такі, які хворіли на COVID-19 протягом останніх 90 днів і після того
отримали підтвердження про одужання, не мають залишатися вдома.

Зв'яжіться з представником школи (дитячого садка), щоб повідомити результат.

Якщо Ви відповіли «ТАК» на питання 6, не йдіть до школи чи дитячого садка.

•
•
•

Учень (дитина) мають дотримуватися рекомендацій щодо осіб, які подорожували за кордон,
зокрема не відвідувати школу (дитячий садок) протягом 14 днів після приїзду і зробити тест
згідно з федеральними вимогами.
Якщо учень (дитина) відправлені на карантин, вони мають залишатися вдома протягом 14 днів і
не виходити з дому, хіба що потрібно зробити тест чи отримати невідкладну медичну допомогу.
Докладнішу інформацію щодо федеральних вимог для подорожніх можна знайти на вебсайті
уряду Канади.
Якщо в учня (дитини) з'явилися симптоми та/чи вони отримали позитивний результат тесту,
зв'яжіться з місцевим закладом охорони здоров'я чи лікарем (постачальником медичних
послуг) за докладнішою консультацією.

3

•

Зв'яжіться з представником школи (дитячого садка), щоб повідомити результат.

Якщо Ви відповіли «ТАК» на питання 7, не йдіть до школи чи дитячого садка.

•
•
•

•

Учню (дитині) треба залишатися на самоізоляції (вдома) і не виходити з дому, хіба що потрібно
зробити тест чи отримати невідкладну медичну допомогу.
Дотримуйтеся рекомендацій органу охорони здоров'я. Учень (дитина) може повернутися до
школи (дитячого садка) після того, як отримає дозвіл від місцевого закладу охорони здоров'я.
Якщо в учня (дитини) з'явилися симптоми, зв'яжіться з місцевим закладом охорони здоров'я
чи лікарем (постачальником медичних послуг) за докладнішою консультацією.

ϕ

Брати, сестри та інші особи, які мешкають у Вашому домі, мають залишатися вдома, поки
учень (дитина) не отримає негативний результат тесту або дозвіл від місцевого закладу
охорони здоров'я. Повністю вакциновані мешканці дому або такі, які хворіли на COVID-19
протягом останніх 90 днів і після того отримали підтвердження про одужання, не мають
залишатися вдома.

Зв'яжіться з представником школи (дитячого садка), щоб повідомити результат.

Якщо Ви відповіли «ТАК» на питання 8, не йдіть до школи чи дитячого садка.

•
•

•
•

•

Учню (дитині) треба залишатися на самоізоляції (вдома) і не виходити з дому, хіба що потрібно
зробити тест чи отримати невідкладну медичну допомогу.

ϕ
ϕ

Щоб зробити їм тест на COVID-19, відвідайте центр медичного обстеження.
Якщо учень (дитина) отримали негативний результат ПЛР-тесту (у них немає вірусу), вони
можуть повернутися до школи (дитячого садка).
Якщо вони отримали позитивний результат ПЛР-тесту (у них є вірус), вони мають
залишатися на самоізоляції й можуть повернутися до школи (дитячого садка) тільки після
отримання дозволу від місцевого закладу охорони здоров'я.

Якщо в учня (дитини) з'явилися симптоми, зв'яжіться з місцевим закладом охорони здоров'я чи
лікарем (постачальником медичних послуг) за докладнішою консультацією.
Брати, сестри та інші особи, які мешкають у Вашому домі, мають залишатися на самоізоляції,
поки особа, яка отримала позитивний результат швидкого тесту на антиген або домашнього
тесту для самодіагностики, не отримає негативний результат ПЛР-тесту або дозвіл від
місцевого закладу охорони здоров'я. Повністю вакциновані мешканці дому або такі, які
хворіли на COVID-19 протягом останніх 90 днів і після того отримали підтвердження про
одужання, не мають залишатися вдома.
Зв'яжіться з представником школи (дитячого садка), щоб повідомити результат.

Якщо Ви відповіли «НІ» на всі питання, Ваша дитина може йти до школи (дитячого садка).
Повідомте працівників школи (дитячого садка) про цей результат згідно зі встановленою
процедурою.

•
•
•

Згідно зі стандартними інструкціями, усі хворі особи, які мають будь-які симптоми
захворювання, мають залишатися вдома і звернутися до свого звичайного постачальника
медичних послуг за обстеженням, якщо необхідно.
Особи із серйозними симптомами, які потребують невідкладної медичної допомоги, мають
звернутися до найближчого закладу швидкої допомоги.
Якщо в особи з'явилися симптоми, не зазначені в переліку вище, орган охорони здоров'я
може рекомендувати інші заходи, зокрема проходження тестів залежно від симптомів чи
історії контактів особи.

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