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وزارت آموزش و پرورش | وزارت بهداشت

ویژه  COVID-19ابزار غربالگری 
کان در محیط مدرسه کود آموزان و دانش

2022 ژانویه،: 6 آخرین تغییراتکانو مرکز مراقبت از کود

 )ها( سرپرست(/ین)والد. غربالگری شوند COVID-19 آموزان و کودکان باید هر روز قبل از رفتن به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان بابت دانش
.توانند این فرم را از طرف فرزندشان پر کنند می

تاریخ )سال-روز-ماه(

های غربالگری پرسش

 جربه کرده است؟روز گذشته یکی از این عالئم را ت[ 10 ،5 ]آیا دانش آموز/کودک در.1

 روز استفاده کنید. 5 ساله یا کمتر است، از 11 واکسینه شده یا اگر دانش آموز/کودک کامال• 
 روز استفاده کنید.10 سال یا بزرگتر است و به طور کامل واکسینه نشده است یا اگر سیستم ایمنی ضعیفی دارد، از 12اگر دانش آموز/کودک • 

 ساعت در خانه بماند تا 24هر فردی که بیمار است یا عالئم بیماری جدید یا رو به وخامت دارد، از جمله مواردی که در زیر ذکر نشده است، باید تا 
های درمانی خود باشد. اعضای خانواده افرادی که هر یک از عالئم  عالئمش بهبود یابد و در صورت نیاز باید به دنبال ارزیابی از ارائه دهنده مراقبت

زیر را دارند باید بدون توجه به وضعیت واکسیناسیون، همزمان با فرد بیمار در خانه بمانند. 

 ت،اسده شام جانر گدیمهاز ت اعس 24ه لاصفه به ک( RAT)ع ریسژن  یتآنش ایآزمدو ا ی PCRش ایآزمک یدر و د اشبدار  تالمعودک وز/کآم شدانر اگ
 د.ینکاب ختانرا ه" "نواب جم الئعه مهوص صخدر د یوانت یمت، اسه تفایود بهبت اعس 24دت مه بم الئعو ت، اسوده بی فنم COVID-19ش ایآزم

اند انتخاب کنید. شده یا حاالتی را که از قبل دچار آن بوده هرکدام/تمامی موارد جدید، رو به وخامت و نامرتبط با دیگر دالیل شناخته

تب و/یا لرز 
  درجه فارنهایت یا بیشتر و/یا لرز100گراد/  درجه سانتی37.8دمای بدن 

خیر بله

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 

 اند مربوط نباشد(  شده و حاالتی که از قبل دچار بودهعفونت مجاری تنفسی، یا دیگر دالیل شناخته

خیر بله

تنگی نفس 
 شده و حاالتی که از قبل دچار  از نفس افتادن، ناتوانی در تنفس عمیق )در صورتی که به آسم یا دیگر دالیل شناخته

  اند مربوط نباشد(بوده

خیر بله

کاهش یا از دست دادن حس چشایی یا بویایی
 داشبند ان ودهبار دچل بقاز ه کی االتحو ده ش هتاخنشل دالیر گدیا یی، بصعالالت تاخی، لصفای ه تیاسسحاز ی اشنه کی ورتصدر 

خیر بله
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جربه کرده است؟روز گذشته یکی از این عالئم را ت[ 10 ،5 ]کودک در/یا دانش آموزآ.2

 روز استفاده کنید. 5 ساله یا کمتر است، از 11 واکسینه شده یا اگر دانش آموز/کودک کامال• 
 روز استفاده کنید.10 سال یا بزرگتر است و به طور کامل واکسینه نشده است یا اگر سیستم ایمنی ضعیفی دارد، از 12اگر دانش آموز/کودک • 

اند انتخاب کنید. شده یا حاالتی را که از قبل دچار آن بوده هرکدام/تمامی موارد جدید، رو به وخامت و نامرتبط با دیگر دالیل شناخته

گلو درد یا مشکل در بلع
 ای که  دردناک )در صورتی که به آلرژی فصلی، رفالکس اسید معده یا سایر علل یا شرایط شناخته شده

  اید مربوط نباشد(از قبل دچار بوده

خیر بله

آبریزش یا گرفتگی/احتقان بینی  
 اید نامربوط باشد  داشته ای که قبالهای فصلی، بیرون بودن در هوای سرد، یا سایر علل یا شرایط شناخته شده به آلرژی

خیر بله

سردرد
 ای که  غیرمعمول، طوالنی مدت )در صورتی که به سردردهای تنشی، میگرن مزمن، یا سایر علل یا شرایط شناخته شده

اید مربوط نباشد(  از قبل دچار بوده

والنزا دریافت کرده و سردرد خفیفی را تجربه  و/یا آنفCOVID-19 ساعت گذشته واکسن 48 آموز/کودک در  اگر دانش
 کند که صرفا پس از واکسیناسیون شروع شده است، پاسخ "خیر" را انتخاب کنید. می

خیر بله

خستگی مفرط 
 غیرمعمول، خستگی، کمبود انرژی، تغذیه نامناسب در نوزادان )در صورتی که به افسردگی، بی خوابی، اختالل عملکرد 

اند مربوط نباشد( ای که از قبل دچار بوده تیروئید، آسیب دیدگی ناگهانی، یا سایر علل یا شرایط شناخته شده

فوالنزا دریافت کرده و احساس خستگی خفیف  و/یا آنCOVID-19سن  ساعت گذشته واک48 آموز/کودک در  اگر دانش
 و/یا درد خفیف عضالنی/درد مفصلی دارد که فقط پس از واکسیناسیون شروع شده است، پاسخ "خیر" را انتخاب کنید.

خیر بله

درد عضالنی یا درد مفاصل
فوالنزا دریافت کرده و احساس خستگی خفیف  و/یا آنCOVID-19سن  ساعت گذشته واک48 آموز/کودک در  اگر دانش

 و/یا درد خفیف عضالنی/درد مفصلی دارد که فقط پس از واکسیناسیون شروع شده است، پاسخ "خیر" را انتخاب کنید.

خیر بله

حالت تهوع، استفراغ و/یا اسهال
 شده و یا حاالتی که از   پذیر، اضطراب، گرفتگی قاعدگی یا سایر دالیل شناختهدر صورتی که به سندرم روده تحریک

  اند مربوط نباشدقبل دچار بوده

خیر بله

ثبت بوده است؟دانش آموز/کودک م COVID-19 ز گذشته آیا آزمایشرو[ 10 ،5 ]در.3
 آزمایشگاه، آزمایش آنتی ژن سریع یا کیت  مبتنی برPCR در آزمایش COVID-19 این امر شامل نتیجه مثبت تست 

خودآزمایی خانگی است. 

 روز استفاده کنید. 5 ساله یا کمتر است، از 11 واکسینه شده یا اگر دانش آموز/کودک کامال• 
 سال یا بزرگتر است و به طور کامل واکسینه نشده است یا اگر سیستم ایمنی ضعیفی دارد، 12 اگر دانش آموز/کودک • 

  روز استفاده کنید.10از 

خیر بله

آیا هیچ یک از موارد زیر صدق می کند؟. 4

 در ایزوله استCOVID-19کند که در حال حاضر به دلیل مثبت بودن آزمایش  دانش آموز/کودک با فردی زندگی می• 
 در ایزوله استCOVID-19کند که در حال حاضر به دلیل عالئم  دانش آموز/کودک با فردی زندگی می• 
 است با فردی که در حال حاضر در ایزوله COVID-19 دانش آموز/کودک در حالی که منتظر دریافت نتایج آزمایش • 

کند  است زندگی می

 باشد و فقط یکی از این عالئم را داشته باشد: گلودرد یا مشکل در بلع،  فرد ایزوله شده مثبت نشدهCOVID-19 اگر تست 
 " آبریزش یا گرفتگی/بینی، سردرد، خستگی مفرط، درد عضالنی یا درد مفاصل، حالت تهوع، استفراغ و/یا اسهال، پاسخ "نه

 را انتخاب کنید. 

خیر بله

است شناسایی شده است  COVID-19 فردی که در حال حاضر مبتال به" فرد نزدیک "نش آموز/کودک به عنوانآیا دا. 5
و به او توصیه شده است که خود را قرنطینه کند؟

 د.ینکاب ختانرا ه" "نخ اسپد، داریندن شه نیطرنقه بازی ینه کت اسرده که یوصتا مشه بده شه ارائی وممعت داشهبای ه یایمنراهر اگ

خیر بله

آموز/کودکتان  مومی به شما گفته است که دانشدهنده خدمات بهداشتی و درمانی، یا واحد بهداشت ع آیا پزشک، ارائه . 6
در حال حاضر باید ایزوله شود )در خانه بماند(؟ 

  تواند به علت جلوگیری از شیوع و ردیابی تماس با افراد مبتال باشد.این می

خیر بله

آیا هیچ یک از موارد زیر صدق می کند؟. 7

 او گفته شده که قرنطینه شود آموز/کودک به خارج از کانادا سفر کرده و به   روز گذشته، دانش14در • 

خیر  بله
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 روز گذشته، دانش آموز/کودک به خارج از کانادا سفر کرد و به او گفته شد که در مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان حاضر نشود.14در • 
کند، از سفر خارج از کانادا بازگشته است و در ایزوله منتظر اعالم نتایج آزمایش  آموز/کودک با او زندگی می  روز گذشته، فردی که دانش14در • 

COVID-19.است 

ا همراهی فرد واکسینه ب توجه داشته باشید که اگر کودک/دانش آموز به طور کامل واکسینه نشده است اما از قرنطینه فدرال معاف است زیرا لطفا
کند  آموز شما صدق می  روز در مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان حاضر شود. اگر این در مورد کودک/دانش14باید به مدت ، نشده سفر کرده است

گزینه "بله" را انتخاب کنید.

 های غربالگرینتایج پرسش
تواند به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود. با مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان فرزند خود  اگر به هر سوالی با "بله" پاسخ دهید، فرزند شما نمی

رود. برای شرایط ایزوله و آزمایش به قسمت زیر مراجعه کنید تماس بگیرید تا به آنها اطالع دهید که فرزند شما امروز به مدرسه نمی

:عنوان شده است روز[ 10 ،5 ]توجه داشته باشید: اگر گزینه
 روز استفاده کنید. 5 ساله یا کمتر است، از 11 واکسینه شده یا اگر دانش آموز/کودک کامال• 
 ساله یا بزرگتر است و به طور کامل واکسینه نشده است یا ایمنی بدن او در معرض خطر 12 اگر دانش آموز/کودک • 

 روز استفاده کنید. 10است، از 

.پاسخ دادید، به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان نروید" بله "با  1اگر به هر یک از عالئم ذکر شده در سوال

 های پزشکی.آموز/کودک باید ایزوله شده )در خانه بماند( و از خانه خارج نشود مگر برای انجام آزمایش یا فوریت دانش• 

اگر دانش آموز/کودک مورد آزمایش قرار نگرفته است و اگر:• 
 روز از زمان شروع عالئم از دیگران جدا شود و تا 5 ساله یا کمتر است باید به مدت 11 واکسینه شده است یا دانش آموز/کودک کامال

ایزوله بماند، هر کدام که الئم تهوع، استفراغ و/یا اسهال( بهبود یابد، در  ساعت پس از ع48 ساعت )یا 24مانی که عالئم آنها به مدت ز
تر باشد.  طوالنی

 روز از 10 ساله یا بزرگتر است و به طور کامل واکسینه نشده است یا ایمنی بدن او ضعیف است، باید به مدت 12دانش آموز/کودک 
 ساعت پس از تهوع، استفراغ و/یا عالئم 48 ساعت )یا 24زمان شروع عالئم از دیگران جدا شود و تا زمانی که عالئم آنها به مدت 

تر باشد. اسهال( بهبود یابد، در ایزوله بماند، هر کدام که طوالنی

اگر آزمایش در دسترس است:• 
 هایی که در باالی قسمت  آموز/کودک باید از راهنمایی( مثبت باشد، دانشRAT منفرد یا آزمایش آنتی ژن سریع )PCRاگر یک آزمایش 

آموز/کودک مورد آزمایش قرار نگرفته باشد" ذکر شده است پیروی کند.  "اگر دانش
هر دو منفی  اند، از هم انجام شده ساعت 48 تا 24( که با فاصله RATsسریع )ژن  منفی باشد یا دو آزمایش آنتی PCRیک آزمایش اگر 

 24تواند به مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان بازگردد در صورتی که عالمت )عالئم( او به مدت  باشند، دانش آموز/کودک زمانی می
 ساعت برای حالت تهوع، استفراغ و/یا اسهال(.48ساعت بهبود یافته باشد )

 واکسینه شده باشند یا نباشند. اعضای خانواده، از جمله خواهر و برادر، باید همزمان با دانش آموز/کودک در خانه بمانند، خواه کامال• 

.پاسخ دادید، به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان نروید" بله "با 2 اگر به هر یک از عالئم ذکر شده در سوال

[ روز گذشته تجربه کرده باشد، دانش آموز/کودک باید تا زمانی که عالئم برای 10، 5 از این عالئم را در ]تنها یکیاگر دانش آموز/کودک • 
( در خانه بماند.  ساعت برای تهوع، استفراغ و/یا اسهال48 ساعت بهبود یابد )24حداقل 

[ روز گذشته تجربه کرده باشد، دانش آموز/کودک باید در 10، 5 از این عالئم را در ]دو مورد یا موارد بیشتریاگر دانش آموز/کودک • 
خانه بماند. 

اگر دانش آموز/کودک مورد آزمایش قرار نگرفته است و:
 یانزما تو ود شه زولایم الئعروع شان زماز روز  5دت مه بد ایبت اسر تمکا یه الس 11ا یت اسده شه نیسواکً الامکودک وز/کآمش دان
 د.اشبر ت یوالنطه کدام کر هد، انمبه زولایدر د، ابیود بهبال( هاسا و/یراغ فتاسوع، هترای بت اعس 48) تعاس 24دت مه با هآنم الئعه ک

 روز 10 ساله یا بزرگتر است و به طور کامل واکسینه نشده است یا ایمنی بدن او ضعیف است، باید به مدت 12دانش آموز/کودک 
 ساعت برای تهوع، استفراغ و/یا 48 ساعت )24از زمان شروع عالئم از دیگران جدا شود و تا زمانی که عالئم آنها به مدت 

تر باشد. اسهال( بهبود یابد، در ایزوله بماند، هر کدام که طوالنی
اگر آزمایش در دسترس است:

هایی که در باالی قسمت "اگر   باید از راهنماییآموز/کودک  باشد، دانش یا آزمایش آنتی ژن سریع مثبتPCRاگر یک آزمایش 
آموز/کودک مورد آزمایش قرار نگرفته باشد" ذکر شده است پیروی کند.  دانش

اند، هر دو منفی   ساعت از هم انجام شده48 تا 24با فاصله ( که RATs منفرد یا دو آزمایش آنتی ژن سریع )PCRاگر یک آزمایش 
 ساعت بهبود 24تواند به مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان بازگردد که عالئم او به مدت خداقل  باشند، دانش آموز/کودک زمانی می

 ساعت برای حالت تهوع، استفراغ و/یا اسهال(.48یافته باشد )

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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 واکسینه شده باشند یا نباشند.اعضای خانواده، از جمله خواهر و برادر، باید همزمان با دانش آموز/کودک در خانه بمانند، خواه کامال
 را برای مراحل بعدی، از جمله آزمایش، در 1راهنمایی سؤال اده است،  پاسخ "بله" د1 اگر دانش آموز/کودک نیز به سؤال :توجه داشته باشید

صورت وجود، دنبال کنید. 

اید، فرزندتان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود  داده" بله "پاسخ  3اگر به پرسش

 های پزشکی.آموز/کودک باید ایزوله شود )در خانه بماند( و از خانه خارج نشود مگر برای فوریت دانش• 

 روز از زمان شروع عالئم یا از زمانی که 5 سال یا کمتر داشته باشد، باید به مدت 11 واکسینه شده باشد یا اگر دانش آموز/کودک کامال• 
 ساعت پس از 48 ساعت )یا 24 تا زمانی که عالئم آنها به مدت  مثبت شد )هر کدام که اول اتفاق افتد( ایزوله شود وCOVID-19زمایش آ

تر باشد.  عالئم تهوع، استفراغ و/یا اسهال( بهبود یابد، در ایزوله بماند، هر کدام که طوالنی

 روز از 10 ساله یا بزرگتر است و به طور کامل واکسینه نشده است یا ایمنی بدن او ضعیف است، باید به مدت 12اگر دانش آموز/کودک • 
د )هر کدام که اول اتفاق افتد( قزنطینه شود و تا زمانی که عالئم آنها به  مثبت شCOVID-19زمان شروع عالئم یا از زمانی که آزمایش 

تر باشد. د، در ایزوله بماند، هر کدام که طوالنیاغ و/یا اسهال( بهبود یاب ساعت پس از عالئم تهوع، استفر48 ساعت )یا 24دت م

 واکسینه شده باشند یا نباشند. اعضای خانواده، از جمله خواهر و برادر، باید همزمان با دانش آموز/کودک در خانه بمانند، خواه کامال• 

.اید، فرزندتان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود داده" بله "پاسخ 4 اگر به پرسش

 COVID-19 در ایزوله است یا منتظر دریافت نتیجه آزمایش COVID-19اگر فردی در خانه است که به دلیل داشتن عالئم یا نتیجه مثبت • 
های پزشکی خانه را ترک کند.  است، دانش آموز/کودک باید ایزوله شود )در خانه بماند(.  دانش آموز/کودک فقط باید برای فورت

 او مثبت شده است، در COVID-19 را دارد یا تست COVID-19همه اعضای خانواده باید همزمان با یکی از اعضای خانواده که عالئم • 
 واکسینه شده باشند یا نه. خانه بمانند، خواه کامال

.  بت از کودکان برویداید، نباید به مدرسه یا مرکز مراق داده" بله "پاسخ  6یا  5اگر به پرسش

 های پزشکی.آموز/کودک باید ایزوله شده )در خانه بماند( و از خانه خارج نشود مگر برای انجام آزمایش یا فوریت دانش• 

 با1  سوال در شده ذکر عالئم از یک هر به اگرای که در ذیل قسمت نتایج  های ایزوله آموز/کودک عالئمی را نشان داد، دستورالعمل اگر دانش• 
پاسخ دادید، " بله "با 2 اگر به هر یک از عالئم ذکر شده در سوال"و/یا "  پاسخ دادید، به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان نروید" بله"

کند.  ذکر شده است را دنبال کنید، بسته به عالئمی که دانش آموز/کودک تجربه می."به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان نروید

 COVID-19اگر دانش آموز/کودک در حال حاضر در ایزوله است به این دلیل که به عنوان فرد نزدیک فردی که در حال حاضر مبتال به • 
است شناسایی شده است و به او توصیه شده است که ایزوله شود، یا به دلیل شیوع یا ردیابی تماس، خواهر و برادر یا سایر افراد خانواده 

توانند به مدرسه، مرکز نگهداری از کودکان یا سر کار بروند اما نباید خانه را برای سایر دالیل غیر ضروری ترک کنند.  می

.اید، فرزندتان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود داده" بله "پاسخ 7 اگر به پرسش

اند پیروی کند، ازجمله عدم مراجعه به مدرسه/  های فدرال جهت افرادی که سفرهای بین المللی کردهآموز/کودک باید از دستورالعمل دانش• 
 اساس الزامات فدرال.  روز پس از ورود و انجام آزمایش بر14مرکز مراقبت از کودک به مدت 

های پزشکی  روز در خانه بماند و جز برای انجام آزمایش یا فوریت 14آموز/کودک داده شده است، باید به مدت  اگر دستور قرنطینه به دانش• 
راجعه کنید. مب سایت دولت کاناداو به خانه را ترک نکند. برای اطالعات بیشتر در مورد الزامات فدرال ویژه مسافران، لطفا

 خانگی در PCRکند پس از بازگشت از مسافرت به خارج از کانادا و دریافت آزمایش  اگر فردی که دانش آموز/کودک با او زندگی می• 
فرودگاه ایزوله شده باشد، پس از سفر بین المللی دارای عالئم باشد یا در انتظار دریافت نتایج آزمایش باشد، دانش آموز باید تا زمانی که آن 

کند در خانه بماند.   منفی خود را دریافت میPCRفرد نتیجه آزمایش 

 1 اگر به هر یک از عالئم ذکر شده در سوالای که در ذیل قسمت نتایج  های ایزوله آموز/کودک عالئمی را نشان داد، دستورالعمل اگر دانش• 
اگر به هر یک از عالئم ذکر شده در "و/یا .  با "بله" پاسخ دادید، به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان نروید" ذکر شده است را دنبال کنید

کند.  بسته به عالئمی که دانش آموز/کودک تجربه می." با "بله" پاسخ دادید، به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان نروید  2سوال

رکنان از این نتیجه، روند  اطالع کاتواند به مدرسه/مرکز مراقبت از کودک برود. برای اید، فرزند شما می ها پاسخ منفی داده اگر به همه پرسش
.تعیین شده توسط مدرسه/ مرکز مراقبت از کودکان خود را دنبال کنید

دهنده خدمات درمانی  های معمول، همه افراد بیمار با هر گونه عالئم بیماری باید در خانه بمانند و در صورت نیاز از ارائه طبق پروتکل• 
همیشگی خود درخواست ارزیابی کنند. 

افرادی که عالئم شدیدی دارند و نیازمند مراقبت اورژانسی هستند باید به نزدیکترین مرکز اورژانس مراجعه کنند. • 

اگر فردی عالئمی خارج از فهرست ذکر شده در باال را داشته باشد، واحد بهداشت عمومی محلی ممکن است اقدامات دیگری از جمله • 
آزمایش بر اساس ارزیابی عالئم و سابقه مواجهه فرد را توصیه کند.
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https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
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