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التعليم وزارة  |  الصحة وزارة

 في فالواألط للطالب 19كوفيد- بفيروس صابةاإل صفح أداة
2022 يناير: 6 تحديث آخرفالاألط رعاية ودور المدارس

 هذا تعبئة( األوصياء )الوصي(/اآلباء )لألب يمكن. األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى الذهاب قبل يوم كل 19كوفيد- لفيروس واألطفال الطالب فحص يجب
.الطفل عن نيابة

(شهر-يوم-سنة )التاريخ

الفحص أسئلة

 ض؟األعرا هذه من أي من يعاني الطفل/الطالب كان هل أيام، [10 ،5] آخر في .1

 أيام 5 فاستخدم أقل، أو عاما 11 عمره كان أو بالكامل تطعيمه تم قد الطفل/الطالب كان إذا• 
أيام 10 فاستخدم المناعة، ضعف من يعاني كان إذا أو بالكامل، تطعيمه يتم ولم أكبر أو عاما 12 الطفل/الطالب عمر كان إذا• 

 ساعة 24 لمدة المنزل في البقاء أدناه، المذكورة غير تلك ذلك في بما للمرض، متفاقمة أو جديدة أعراض أي عليه تظهر أو مريض شخص أي على يجب
 من أي من يعانون الذين األسرة أفراد على يجب. األمر لزم إذا الصحية الرعاية مقدم من تقييم على للحصول يسعى أن ويجب األعراض، تتحسن حتى

. التطعيم حالة عن النظر بغض الوقت، نفس في المريض الشخص مع المنزل في البقاء التالية األعراض

( RAT )للمستضد سريعين اختبارين أو واحد PCR اختبار في 19كوفيد- لمرض سلبية اختباره نتيجة وكانت الطفل/الطالب على أعراض ظهرت إذا
. األعراض لجميع "ال" بـ اإلجابة فيمكنك ساعة، 24 لمدة األعراض وتحسنت ساعة، 24 بينهما يفصل

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

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

ال نعم

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

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

ال نعم

 النفس ضيق
 أصل وموجودة معروفة أخرى حاالت أو أسباب أو بالربو، مرتبط غير وهذا )بعمق التنفس على القدرة عدم أو النفس،  انقطاع

(الطفل/الطالب عند

ال نعم

الشم أو هيةالش فقدان أو نقص
 لطفلا/لبلطاا عند ًلأص ودةوجوم فةومعر رىأخ االتح أو اببأس أو عصبية اترابطاض او سميةمو تسيابحسا تبطمر غير ذاه

ال نعم
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عراض؟األ هذه من أي من يعاني الطفل/الطالب كان هل أيام، [10 ،5] آخر في .2

 أيام 5 فاستخدم أقل، أو عاما 11 عمره كان أو بالكامل تطعيمه تم قد الطفل/الطالب كان إذا •
أيام 10 فاستخدم المناعة، ضعف من يعاني كان إذا أو بالكامل، تطعيمه يتم ولم أكبر أو عاما 12 الطفل/الطالب عمر كان إذا• 

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

البلع في الصعوبة أو الحلق التهاب
 معروفة أخرى حاالت أو أسباب أو عصبية اضطرابات او موسمية اسياتبحس مرتبط غير هذا )البلع عند  األلم

 (الطفل/الطالب عند أصل موجودةو

ال نعم

 األنف احتقان/انسداد أو سيالن
 لطفلا/لبلطاا عند ًلأص ودةوجوم فةومعر رىأخ االتح أو اببأس أو عصبية اترابطاض او سميةمو تسيابحسا تبطمر غير ذاه

ال نعم

الصداع
 (المزمن النصفي صداعال أو التوتر عن الناجم بالصداع مرتبط غير )األمد وطويل عادي غير صداع

 "ال" دفحد التطعيم، بعد فقط بدأ خفيف صداع من ويعاني الماضية ساعة 48 الـ خلل 19كوفيد- لقاح الطفل/الطالب تلقى إذا

ال نعم

 الشديد التعب
 الغدة اختلل أو األرق أو باالكتئاب مرتبط غير )الرضع عند التغذية سوء أو الطاقة في نقص أو عادي غير  إرهاق
(بالفعل لديه معروفة أخرى ظروف أو أسباب أو المفاجئة اإلصابة أو الدرقية

 آالم/عضلت أالم أو/و خفيف تعب من ويعاني الماضية ساعة 48 الـ خلل 19كوفيد- لقاح الطفل/الطالب تلقى  إذا
 "ال" دفحد التطعيم، بعد فقط بدأت خفيفة فاصلم

ال نعم

المفاصل آالم أو العضالت آالم
 أالم أو/و خفيف تعب من ويعاني الماضية ساعة 48 الـ خلل 19كوفيد- لقاح الطفل/الطالب تلقى  إذا

 "ال" دفحد التطعيم، بعد فقط بدأت خفيفة مفاصل آالم/عضلت

ال نعم

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

 الطفل/الطالب عند أصل وموجودة عروفةم

ال نعم

إيجابية؟ 19كوفيد- اختبار في الطفل/الطالب نتيجة كانت هل أيام، [10 ،5] آخر في .3
 أو السريع المستضد اختبار أو المختبر في المعتمد PCR اختبار في جابيةاإلي 19كوفيد- اختبار نتيجة ذلك  يتضمن

. المنزل في الذاتي االختبار مجموعة

 أيام 5 فاستخدم أقل، أو عاما 11 عمره كان أو بالكامل تطعيمه تم قد الطفل/الطالب كان إذا• 
.امأي 10 مستخدفا ،عةلمناا ضعف من نييعا انك إذا أو ،مللكابا تطعيمه يتم مول كبرأ أو اًامع 12 لطفلا/لبلطاا عمر انك إذا• 

ال نعم

يلي؟ مما أي ينطبق هل .4

اإليجابية 19كوفيد- اختبار نتيجة بسبب حاليا معزول شخص مع الطفل/الطالب يعيش• 
19كوفيد- اعراض بسبب حاليا معزول شخص مع الطفل/الطالب يعيش• 
19 كوفيد- اختبار نتائج بانتظار حاليا معزول شخص مع الطفل/الطالب يعيش• 

الحلق التهاب: األعراض هذه من واحد طفق ولديه إيجابية المعزول للشخص 19كوفيد مرض اختبار نتيجة تكن لم  إذا
 في آالم أو العضلت في آالم أو شديد، إرهاق أو صداع، أو األنف، احتقان/انسداد أو سيلن او البلع، في صعوبة أو  
 "ال" دفحد إسهال، أو/و قيء أو غثيان، أو لمفاصل،ا

ال نعم

الذاتي؟ بالعزل ونصح 19كوفيد- بفيروس حاليا مصاب لشخص قرب" عن "مخالط أنه على الطفل/الطالب تحديد تم هل. 5
 "ال" دفحد نفسك، عزل إلى بحاجة لست أنك إلى تشير نصائح لك المقدمة العامة الصحة إرشادات تضمنت إذا

ال نعم

 ؟(المنزل في البقاء )حاليا الطفل/الطالب عزل بوجوب عامة صحة وحدة أو صحية رعاية مقدم أو طبيب أخبرك هل 6.
. المخالطة تتبع أو المرض تفشي بسبب هذا يكون أن يمكن

ال نعم
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يلي؟ مما أي ينطبق هل .7

 الصحي بالحجر إخباره وتم كندا خارج الطفل/الطالب سافر يوما، 14 آخر في• 
األطفال رعاية دار/المدرسة إلى الذهاب عدم منه وطلب كندا خارج الطفل/الطالب سافر يوما، 14 آخر في• 
.19-فيدكو رختباا ئجنتا رنتظاا في زولعم ووه اكند ارجخ من لسفرا من لطفلا/لبلطاا معه يعيش شخص ادع ا،ًومي 14 رآخ في• 

 الصحي الحجر من إعفاؤه وتم الكامل التطعيم على الطالب/الطفل يحصل لم إذا إنه الملحظة  الرجاء
 دحد. يوما 14 لمدة األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى يحضر أال فيجب ،عمطم مرافق مع افرس ألنه  الفدرالي

 .الطالب/الطفل على ينطبق هذا كان إذا "نعم"

ال نعم

الفحص أسئلة نتائج
 بك الخاص الطفل رعاية مقدم/بمدرستك اتصل. األطفال رعاية دار/المدرسة إلى يحضر أن لطفلك فيمكن األسئلة، جميع على "ال" إجابتك كانت  إذا

واالختبار العزل متطلبات لمعرفة أدناه انظر. اليوم المدرسة إلى يذهب لن طفلك أن إلخبارهم

:القائمة في أيام [10 ،5] الـ خيار إدراج يتم عندما: مالحظة
 أيام 5 فاستخدم أقل، أو عاما 11 عمره كان أو بالكامل تطعيمه تم قد الطفل/الطالب كان إذا• 
 أيام 10 فاستخدم المناعة، ضعف من يعاني كان إذا أو بالكامل، تطعيمه يتم ولم أكبر أو عاما 12 الطفل/الطالب عمر كان إذا• 

.األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى تذهب فال ، 1السؤال 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• 

:وإذا الطالب، اختبار يتم لم إذا• 
 العزل في والبقاء األعراض بدء وقت من أيام 5 لمدة عزلي أن فيجب أقل، أو عاما 11 عمره كان إذا أو كامل بشكل الطفل/الطالب تطعيم تم

. أطول يدوم أيهما ،(اإلسهال أو/و والقيء الغثيان أعراض بعد ساعة 48 أو )ساعة 24 لمدة األعراض تتحسن حتى
 بدء وقت من أيام 10 لمدة عزلي أن فيجب المناعة، ضعف من يعاني أو بالكامل، تطعيمه يتم ولم أكبر أو عاما 12 الطفل/الطالب عمر كان

 يدوم أيهما ،(اإلسهال أو/و والقيء الغثيان أعراض بعد ساعة 48 أو )ساعة 24 لمدة األعراض تتحسن حتى العزل في والبقاء األعراض
.أطول

:متوفرا االختبار كان إذا• 
 لم "إذا أعله المذكورة اإلرشادات اتباع الطفل/الطالب على فيجب إيجابيا،( RAT )السريع المستضد اختبار أو المنفرد PCR اختبار كان إذا
 الطفل"/الطالب اختبار يتم
 فيمكن سلبي، وكلهما بينهما ساعة 24-48 بفاصل( RATs )السريع للمستضد اختبارين إجراء تم إذا أو سلبيا المنفرد PCR اختبار كان إذا
(.اإلسهال أو/و والقيء للغثيان ساعة 48 )ساعة 24 لمدة أعراضه تتحسن عندما األطفال رعاية دار/المدرسة إلى الطفل/الطالب يعود أن

. ال أم بالكامل تطعيمهم تم سواء الطفل،/الطالب وجود وقت نفس في المنزل في البقاء األشقاء، ذلك في بما األسرة، أفراد على يجب• 

.األطفال حضانة أو المدرسة إلى تذهب فال ، 2السؤال في المشمولة األعراض من أي على "نعم" إجابتك كانت إذا

 تتحسن حتى المنزل في البقاء الطفل/الطالب على فيجب أيام، [10 ،5] آخر في األعراض هذه من واحد من فقط يعاني الطفل/الطالب كان إذا• 
(. الاإلسه أو/و والقيء للغثيان ساعة 48 )األقل على ساعة 24 لمدة األعراض

. المنزل في البقاء الطفل / الطالب على فيجب أيام، [10 ،5] آخر في األعراض هذه من أكثر أو اثنين من الطفل/الطالب عانى إذا• 
:وإذا الطفل،/الطالب اختبار يتم لم إذا

 في والبقاء األعراض بدء وقت من أيام 5 لمدة عزلي أن فيجب أقل، أو عاما 11 عمره كان إذا أو كامل بشكل الطفل/الطالب تطعيم تم
. أطول يدوم أيهما ،(اإلسهال أو/و والقيء الغثيان أعراض بعد ساعة 48 )ساعة 24 لمدة األعراض تتحسن حتى العزل

 في والبقاء األعراض بدء وقت من أيام 10 لمدة عزلي أن فيجب المناعة، ضعف من يعاني أو أكبر، أو عاما 12 الطفل/الطالب عمر كان
.أطول يدوم أيهما ،(اإلسهال أو/و والقيء الغثيان أعراض بعد ساعة 48 )ساعة 24 لمدة األعراض تتحسن حتى العزل

:متوفرا االختبار كان إذا
 يتم لم "إذا أعله المذكورة اإلرشادات اتباع الطفل/الطالب على فيجب إيجابيا، السريع المستضد اختبار أو المنفرد PCR اختبار كان إذا

 الطفل"/الطالب اختبار
 سلبي، وكلهما بينهما ساعة 24-48 بفاصل( RATs )السريع للمستضد اختبارين إجراء تم إذا أو سلبيا المنفرد PCR اختبار كان إذا

 أو/و والقيء للغثيان ساعة 48 )ساعة 24 لمدة أعراضه تتحسن عندما الاألطف رعاية دار/المدرسة إلى الطفل/الطالب يعود أن فيمكن
(.اإلسهال

.ال أم بالكامل تطعيمهم تم سواء الطفل،/الطالب وجود وقت نفس في المنزل في البقاء األشقاء، ذلك في بما األسرة، أفراد على يجب
. متوفرا كان إذا االختبار، ذلك في بما التالية، للخطوات 1 السؤال داتإرشا فاتبع ، 1السؤال على "نعم" بـ اأيض الطفل/الطالب أجاب إذا :الحظةم

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/fully-vaccinated-travellers-without-covid-19-symptoms-returning-canada.html
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 األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى تذهب فال ، 3السؤال على "نعم" إجابتك كانت إذا

.طارئة طبية لحالة إال المغادرة وعدم( المنزل في البقاء )العزل في البقاء الطفل/الطالب على يجب• 

 وقت من أو األعراض بدء وقت من أيام 5 لمدة عزلي أن فيجب أقل، أو عاما 11 عمره كان إذا أو كامل بشكل الطفل/الطالب تطعيم تم إذا• 
 بعد ساعة 48 أو )ساعة 24 لمدة األعراض تتحسن حتى العزل في والبقاء( أوال حدث أيهما )19كوفيد- لمرض إيجابية نتيجة على الحصول
. أطول يدوم أيهما ،(اإلسهال أو/و والقيء الغثيان أعراض

 من أيام 10 لمدة عزلي أن فيجب المناعة، ضعف من يعاني كان إذا أو بالكامل تطعيمه يتم ولم أكبر، أو عاما 12 الطفل/الطالب عمر كان إذا• 
 لمدة األعراض تتحسن حتى العزل في والبقاء( أوال حدث أيهما )19كوفيد- لمرض إيجابية نتيجة على الحصول وقت من أو األعراض بدء وقت
.أطول يدوم أيهما ،(اإلسهال أو/و والقيء الغثيان أعراض بعد ساعة 48 أو )ساعة 24

. ال أم بالكامل تطعيمهم تم سواء الطفل،/الطالب وجود وقت نفس في المنزل في البقاء األشقاء، ذلك في بما األسرة، أفراد على يجب• 

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

 اختباره نتيجة كانت إذا أو األعراض بسبب معزول األسرة في شخص وجود خلل( المنزل في البقاء )العزل في البقاء الطفل/الطالب على يجب• 
. فقط طارئة طبية لحالة المنزل مغادرة الطفل/البالط على يجب.  19كوفيد- اختبار نتيجة ينتظر أو إيجابية 19كوفيد- لمرض

 اختباره نتيجة كانت أو 19كوفيد- أعراض عليه ظهرت الذي األسرة  فرد مع الوقت نفس في المنزل في البقاء األسرة أفراد جميع على يجب• 
. ال أم بالكامل تطعيمه تم سواء إيجابية، 19كوفيد- لمرض

.  األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى تذهب فال ، 6أو 5 السؤال على "نعم" إجابتك كانت إذا

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

 األعراض من أي على "نعم" إجابتك كانت إذا" النتائج تحت الواردة العزل إرشادات اتباع فعليك الطفل،/الطالب على أعراض ظهرت إذا• 
 في المشمولة األعراض من أي على "نعم" إجابتك كانت إذا" أو/و."  األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى تذهب فال ، 1السؤال في المشمولة
.الطفل/الطالب منها يعاني التي األعراض حسب "األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى تذهب فال ، 2السؤال

 تفشي بسبب أو بالعزل، نصحه وتم 19كوفيد- بفيروس حاليا صابم لشخص قرب عن مخالط أنه على العزل في الطفل/الطالب تحديد تم إذا• 
 عدم يجب ولكن العمل، أو األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى الذهاب األسرة في اآلخرين األشخاص أو لألشقاء فيمكن المخالطة، تتبع أو المرض
. ضرورية غير أخرى ألسباب المنزل مغادرة

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

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

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

 وظهرت المطار، في PCR اختبار وتلقى كندا خارج من السفر من الشخص ذلك عاد ان بعد معزول شخص مع يعيش الطفل/الطالب كان إذا• 
. سلبية PCR اختبار نتيجة على يحصل حتى المنزل في البقاء الطالب على فيجب االختبار، نتائج انتظار في أو الدولي السفر بعد أعراض عليه

 األعراض من أي على "نعم" إجابتك كانت إذا" النتائج تحت الواردة العزل إرشادات اتباع فعليك الطفل،/الطالب على أعراض ظهرت إذا• 
 في المشمولة األعراض من أي على "نعم" إجابتك كانت إذا" أو/و."  األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى تذهب فال ، 1السؤال في المشمولة
.الطفل/الطالب منها يعاني التي األعراض حسب " األطفال رعاية دار أو المدرسة إلى تذهب فال ، 2السؤال

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

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

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

 بناء االختبار إجراء بينها من أخرى بتدابير العامة الصحة وحدة توصي فقد أعله، القائمة في مذكورة غير أعراض الشخص على ظهرت  إذا• 
.التعرض وتاريخ الفرد أعراض تقييم على
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https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
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