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Ministerstwo Zdrowia | Ministerstwo Edukacji

Kwestionariusz przesiewowy dotyczący COVID-19 
dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół oraz 
przedszkoli i żłobków. Ostatnia aktualizacja: 6 stycznia 2022 

Uczniowie i dzieci muszą każdego dnia, przed wyjściem do szkoły lub przedszkola czy żłobka, 
wypełnić kwestionariusz dotyczący COVID-19. W imieniu dziecka mogą go wypełnić jego rodzice albo 
opiekunowie.

Data (dd-mm-rrrr) 

Pytania kontrolne

1. Czy w ciągu ostatnich [5, 10] dni u ucznia albo dziecka zaobserwowano którykolwiek z tych 
symptomów? 

• Jeśli uczeń/dziecko jest osobą w pełni zaszczepioną LUB ma 11 lat lub mniej, proszę przyjąć 5 dni.
• Jeśli uczeń/dziecko ma 12 lat lub więcej i nie jest osobą w pełni zaszczepioną LUB jeśli ma obniżoną 

odporność, proszę przyjąć 10 dni.

Każda osoba, która jest chora albo ma jakiekolwiek nowe lub pogarszające się symptomy choroby, 
wliczając w to inne niż wymienione poniżej, powinna pozostać w domu do 24 godzin po chwili, gdy 
symptomy zaczną zanikać i powinna ewentualnie zostać zbadana przez lekarza. Osoby zamieszkujące 
razem z osobami, u których występuje którykolwiek. z poniższych symptomów, powinny samoizolować 
się w domu przez ten sam czas, co osoba chora, bez względu na status zaszczepienia. 

Jeśli u ucznia lub dziecka występują jeszcze symptomy choroby, ale w pojedynczym teście PCR lub 
dwóch szybkich testach antygenowych wykonanych z odstępem 24 godzin odnotowano negatywny 
wynik oraz symptomy zaczęły zanikać co najmniej 24 godziny temu, na wszystkie pytania dotyczące 
symptomów można udzielić odpowiedzi negatywnej. 

Proszę wybrać wszystkie symptomy, które pojawiły się niedawno, które ulegają pogorszeniu i które nie 
wiążą się z innymi, znanymi przyczynami albo problemami zdrowotnymi występującymi już u ucznia/
dziecka.

Gorączka lub dreszcze 
Temperatura 37,8°C/100°F lub wyższa lub dreszcze 

Tak Nie

Kaszel gardłowy lub krtaniowy (krup / zapalenie krtani)
Ciągły, nasilony, świszczący odgłos podczas oddychania (bez powiązania z astmą,  
nadmierną wrażliwością dróg oddechowych po przebytej infekcji ani innymi znanymi  
przyczynami lub problemami zdrowotnymi występującymi już u ucznia/dziecka) 

Tak Nie

Duszność 
Zadyszka, niemożność wzięcia głębokiego oddechu  (bez powiązania z astmą ani  
innymi znanymi przyczynami lub chorobami występującymi już u ucznia/dziecka) 

Tak Nie

Osłabienie lub całkowita utrata smaku lub węchu
Bez powiązania z alergiami sezonowymi, zaburzeniami neurologicznymi  
ani innymi znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi występującymi  
już u ucznia/dziecka 

Tak Nie
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2. Czy w ciągu ostatnich [5, 10] dni u ucznia albo dziecka zaobserwowano którykolwiek z tych 
symptomów?

• Jeśli uczeń/dziecko jest osobą w pełni zaszczepioną LUB ma 11 lat lub mniej, proszę przyjąć 5 dni.
• Jeśli uczeń/dziecko ma 12 lat lub więcej i nie jest osobą w pełni zaszczepioną LUB jeśli ma obniżoną 

odporność, proszę przyjąć 10 dni.

Proszę wybrać wszystkie symptomy, które pojawiły się niedawno, które ulegają pogorszeniu i które nie 
wiążą się z innymi, znanymi przyczynami albo problemami zdrowotnymi występującymi już u ucznia/
dziecka.

Ból gardła lub trudności z połykaniem.
Ból przy połykaniu (bez powiązania z alergiami sezonowymi, refluksem albo  
innymi znanymi przyczynami lub chorobami występującymi już u ucznia/dziecka) 

Tak Nie

Katar lub zatkany nos 
Bez powiązania z alergiami sezonowymi, przebywaniu na zewnątrz, kiedy  
jest zimno, ani żadnymi innymi znanymi przyczynami lub chorobami  
występującymi już u ucznia/dziecka 

Tak Nie

Ból głowy
Niezwykły, długotrwały (bez powiązania z bólami głowy spowodowanymi  
napięciem, chronicznymi migrenami, ani innymi znanymi przyczynami lub  
chorobami występującymi już u ucznia/dziecka) 

W razie szczepienia ucznia/dziecka na COVID-19 lub grypę w ciągu  
ostatnich 48 godzin i łagodnego bólu głowy, który zaczął się dopiero  
po szczepieniu, proszę wybrać „Nie”. 

Tak Nie

Ekstremalne zmęczenie 
Niezwykłe uczucie zmęczenia, brak energii, słaby apetyt u niemowląt (bez  
powiązania z depresją, bezsennością, zaburzeniami tarczycy, nagłym urazem albo  
innymi znanymi przyczynami lub chorobami występującymi już u ucznia/dziecka)

W razie szczepienia ucznia/dziecka na COVID-19 lub grypę w ciągu ostatnich  
48 godzin i łagodnego zmęczenia albo bólu mięśni albo stawów, który zaczął  
się dopiero po szczepieniu, proszę wybrać „Nie”.   

Tak Nie

Ból mięśni lub ból stawów
W razie szczepienia ucznia/dziecka na COVID-19 lub grypę w ciągu ostatnich  
48 godzin i łagodnego zmęczenia albo bólu mięśni albo stawów, który zaczął  
się dopiero po szczepieniu, proszę wybrać „Nie”.   

Tak Nie

Nudności, wymioty i/lub biegunka
Bez powiązania z zespołem jelita drażliwego, niepokojami, skurczami  
menstruacyjnymi lub innymi znanymi przyczynami lub chorobami  
występującymi już u ucznia/dziecka 

Tak Nie

3. Czy w ciągu ostatnich [5, 10] dni uczeń/dziecko miało pozytywny wynik  
testu na COVID-19?
Obejmuje to to pozytywny wynik testu na COVID-19 w badaniu PCR, szybkim  
teście antygenowym lub badaniu przy pomocy domowego zestawu testowego. 

• Jeśli uczeń/dziecko jest osobą w pełni zaszczepioną LUB ma 11 lat lub  
mniej, proszę przyjąć 5 dni.

• Jeśli uczeń/dziecko ma 12 lat lub więcej i nie jest osobą w pełni zaszczepioną  
LUB jeśli ma obniżoną odporność, proszę przyjąć 10 dni. 

Tak Nie

4. Czy którekolwiek z poniższych punktów odnoszą się do Państwa?

• Uczeń/dziecko mieszka z kimś, kto obecnie się izoluje z powodu  
pozytywnego wyniku testu na COVID-19

• Uczeń/dziecko mieszka z kimś, kto obecnie się izoluje z powodu  
symptomów COVID-19  

Tak Nie
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• Uczeń/dziecko mieszka z kimś, kto obecnie się izoluje z tytułu oczekiwania  
na wynik testu na COVID-19 

Jeśli osoba izolująca się nie miała pozytywnego wyniku testu na COVID-19 i ma  
tylko jeden z tych symptomów: ból gardła lub trudności z połykaniem, katar lub  
zatkany nos, ból głowy, ekstremalne zmęczenie, ból mięśni lub ból stawów,  
nudności, wymiotowanie i/lub biegunkę, proszę wybrać „Nie”.

5. Czy ucznia albo dziecko zidentyfikowano jako „bliski kontakt” wobec osoby,  
która obecnie choruje na COVID-19 i jest objęta nakazem izolacji?
Jeśli właściwy organ zdrowia publicznego poinformował o braku konieczności  
izolacji, proszę wybrać „Nie”.  

Tak Nie

6. Czy lekarz albo inny pracownik służby zdrowia stwierdził, że uczeń/dziecko  
ma obecnie przebywać w izolacji (pozostawać w domu)? 
Może to nastąpić z powodu lokalnego wybuchu epidemii lub na skutek  
śledzenia kontaktów. 

Tak Nie

7. Czy którekolwiek z poniższych punktów odnoszą się do Państwa?

• W ciągu ostatnich 14 dni uczeń albo dziecko był/było poza Kanadą i nakazano  
mu kwarantannę 

• W ciągu ostatnich 14 dni uczeń albo dziecko był/było poza Kanadą i nakazano  
mu nieuczęszczanie do szkoły/przedszkola

• W ciągu ostatnich 14 dni, osoba, z którą uczeń albo dziecko mieszka, wróciła  
z podróży poza Kanadę i izoluje się w oczekiwaniu na wynik testu na COVID-19.

Proszę zauważyć, że jeśli dziecko/uczeń nie jest osobą w pełni zaszczepioną, ale  
nieobjętą federalną kwarantanną z powodu podróży z osobą zaszczepioną, nie może  
chodzić do szkoły ani przedszkola przez 14 dni.  Proszę wybrać „Tak”, jeśli dotyczy to  
ucznia albo dziecka. 

Tak Nie

Wyniki pytań kontrolnych
Jeśli na KTÓREKOLWIEK pytanie padła odpowiedź „Tak”, dziecko nie może uczęszczać do szkoły ani 
przedszkola. Skontaktuj się ze szkołą albo przedszkolem i przekaż informację, że dziecko nie przyjdzie 
dzisiaj do szkoły. Zapoznaj się z wymogami dotyczącymi izolacji i badań

UWAGA: Kiedy opcja [5, 10] dni jest wymieniona:
• Jeśli uczeń/dziecko jest osobą w pełni zaszczepioną LUB ma 11 lat lub mniej, proszę  

przyjąć 5 dni.
• Jeśli uczeń/dziecko ma 12 lat lub więcej i nie jest w pełni zaszczepiony/e LUB jeśli  

ma obniżoną odporność, proszę użyć 10 dni. 

Jeśli na którykolwiek z symptomów w pytaniu 1 udzielono odpowiedzi „TAK”, dziecko nie może 
chodzić do szkoły ani przedszkola.

• Uczeń/dziecko musi pozostać w izolacji domowej i nie opuszczać domu w celach innych niż test 
lub nagła potrzeba medyczna.

• Jeśli uczeń/dziecko nie ma wyniku testu i jeśli:
Uczeń/dziecko będący osobą w pełni zaszczepioną LUB mający 11 lat lub mniej musi się 
izolować przez 5 dni od momentu wystąpienia symptomów i pozostać w izolacji do 24 godzin 
od momentu rozpoczęcia ustępowania symptomów (48 godzin w razie nudności, wymiotów 
lub biegunki), którykolwiek z tych okresów jest dłuższy. 
Uczeń/dziecko mający 12 lat lub więcej i nie będący osobą w pełni zaszczepioną LUB mający 
zmniejszoną odporność musi się izolować przez 10 dni od momentu wystąpienia symptomów 
i pozostać w izolacji do czasu poprawy symptomów do 24 godzin od momentu rozpoczęcia 
ustępowania symptomów (48 godzin w razie nudności, wymiotów lub biegunki), którykolwiek  
z tych okresów jest dłuższy.

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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• Jeśli uczeń ma wynik testu:
Jeśli wynik jednego testu PCR lub szybkiego testu antygenowego jest pozytywny, uczeń albo 
dziecko musi zastosować się do wskazań wyżej z sekcji „Jeśli uczeń/dziecko nie ma wyniku 
testu”. 
Jeśli wynik jednego testu PCR albo dwóch szybkich testów antygenowych wykonanych 
z odstępem 24–48 są negatywne, uczeń albo dziecko może wrócić do szkoły/przedszkola 
po upływie 24 godzin od momentu rozpoczęcia ustępowania symptomów (48 godzin 
w przypadku nudności, wymiotów lub biegunki).

• Domownicy, w tym rodzeństwo, muszą izolować się w domu przez ten sam czas, co uczeń/
dziecko, bez względu na to, czy są w pełni zaszczepieni, czy nie. 

Jeśli na którykolwiek z symptomów w pytaniu 2 udzielono odpowiedzi „TAK”, dziecko nie może 
chodzić do szkoły ani przedszkola.

• Jeśli w ciągu ostatnich [5, 10] dni u ucznia albo dziecka występował tylko jeden z tych 
symptomów, uczeń albo dziecko muszą pozostać w domu do momentu upływu 24 godzin od 
momentu rozpoczęcia ustępowania symptomów (48 godzin w przypadku nudności, wymiotów 
lub biegunki). 

• Jeśli w ciągu ostatnich [5, 10] dni u ucznia albo dziecka występowały co najmniej dwa z tych 
symptomów, uczeń albo dziecko musi pozostać w domu. 

Jeśli uczeń/dziecko nie ma wyniku testu:
Uczeń/dziecko będący osobą w pełni zaszczepioną LUB mający 11 lat lub mniej musi 
się izolować przez 5 dni od momentu wystąpienia symptomów i pozostać w izolacji do 
24 godzin od momentu rozpoczęcia ustępowania symptomów (48 godzin w razie nudności, 
wymiotów lub biegunki), którykolwiek z tych okresów jest dłuższy. 
Uczeń/dziecko mający 12 lat lub więcej i nie będący osobą w pełni zaszczepioną LUB 
mający zmniejszoną odporność musi się izolować przez 10 dni od momentu wystąpienia 
symptomów i pozostać w izolacji do czasu poprawy symptomów do 24 godzin od momentu 
rozpoczęcia ustępowania symptomów (48 godzin w razie nudności, wymiotów lub biegunki), 
którykolwiek z tych okresów jest dłuższy.

Jeśli uczeń ma wynik testu:
Jeśli wynik jednego testu PCR lub szybkiego testu antygenowego jest pozytywny, uczeń 
albo dziecko musi zastosować się do wskazań wyżej z sekcji „Jeśli uczeń/dziecko nie ma 
wyniku testu”. 
Jeśli wynik jednego testu PCR albo dwóch szybkich testów antygenowych wykonanych 
z odstępem 24–48 są negatywne, uczeń albo dziecko może wrócić do szkoły/przedszkola 
po upływie 24 godzin od momentu rozpoczęcia ustępowania symptomów (48 godzin 
w przypadku nudności, wymiotów lub biegunki).

Domownicy, w tym rodzeństwo, muszą izolować się w domu przez ten sam czas, co  
uczeń/dziecko, bez względu na to, czy są w pełni zaszczepieni, czy nie.

UWAGA: Jeśli na pytanie 1 również udzielono pozytywnej odpowiedzi, należy zastosować się do 
wskazań odnośnie następnych kroków zawartych w pytaniu 1, wliczając w to wykonanie testów. 

Jeśli na pytanie 3 udzielono odpowiedzi „TAK”, dziecko nie może chodzić do szkoły ani 
przedszkola. 

• Uczeń/dziecko musi pozostać w izolacji domowej i nie opuszczać domu w celach innych niż  
test lub nagła potrzeba medyczna.

• Uczeń/dziecko będący osobą w pełni zaszczepioną LUB mający 11 lat lub mniej musi się 
izolować przez 5 dni od momentu wystąpienia symptomów i pozostać w izolacji do 24 godzin 
od momentu rozpoczęcia ustępowania symptomów (48 godzin w razie nudności, wymiotów lub 
biegunki), którykolwiek z tych okresów jest dłuższy. 

• Uczeń/dziecko mający 12 lat lub więcej i nie będący osobą w pełni zaszczepioną LUB mający 
zmniejszoną odporność musi się izolować przez 10 dni od momentu wystąpienia symptomów 
i pozostać w izolacji do czasu poprawy symptomów do 24 godzin od momentu rozpoczęcia 
ustępowania symptomów (48 godzin w razie nudności, wymiotów lub biegunki), którykolwiek  
z tych okresów jest dłuższy.
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• Domownicy, w tym rodzeństwo, muszą izolować się w domu przez ten sam czas, co uczeń/
dziecko, bez względu na to, czy są w pełni zaszczepieni, czy nie. 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie 4, dziecko nie może iść do szkoły lub 
przedszkola czy żłobka.

• Ucznia albo dziecka, którego współdomownik izoluje się z powodu symptomów, pozytywnego 
wyniku testu na COVID-19 lub oczekiwani na wynik testu, również obejmuje nakaz izolacji 
domowej.  Dom można opuścić tylko w przypadku nagłej potrzeby medycznej. 

• Jeśli jedna osoba izoluje się z powodu symptomów, pozytywnego wyniku testu na COVID-19 
lub oczekiwani na wynik testu, również obejmuje nakaz izolacji domowej, nakaz samoizolacji 
domowej obejmuje wszystkich współdomowników tej osoby. 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie 5 albo 6, dziecko nie może iść do szkoły 
lub przedszkola czy żłobka.  

• Uczeń/dziecko musi pozostać w izolacji domowej i nie opuszczać domu w celach innych niż 
poddanie się testowi lub z powodu nagłej potrzeby medycznej.

• Jeśli u ucznia/dziecka pojawią się symptomy, należy zastosować się do wskazań z sekcji „Jeśli 
na którykolwiek z symptomów w pytaniu 1 udzielono odpowiedzi «TAK», dziecko nie może 
chodzić do szkoły ani przedszkola”.  i/lub „Jeśli na którykolwiek z symptomów w pytaniu 
2 udzielono odpowiedzi «TAK», dziecko nie może chodzić do szkoły ani przedszkola” 
stosownie do objawów u ucznia albo dziecka.

• Jeśli uczeń/dziecko podlega izolacji z tytułu bycia bliskim kontaktem osoby chorującej na 
COVID-19 albo z powodu wystąpienia ogniska zakażeń albo wskutek procedury śledzenia 
kontaktów, rodzeństwo lub inni domownicy mogą wychodzić z domu do szkoły, przedszkola, 
żłobka lub pracy, ale nie mogą opuszczać domu z innych, mniej istotnych powodów. 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie 7, dziecko nie może iść do szkoły lub 
przedszkola czy żłobka.

• Uczeń/dziecko musi stosować się do federalnych wskazań dotyczących osób, które odbyły 
podróże zagraniczne, wliczając w to nieuczęszczanie do szkoły/przedszkola lub żłobka przez 
14 dni po powrocie do kraju i poddanie się testowi, tak jak przewidują wymogi federalne. 

• Jeśli uczniowi/dziecku nakazano kwarantannę, musi on/ono pozostać w domu przez 14 dni 
i go nie opuszczać w celach innych niż poddanie się testowi lub z powodu nagłej potrzeby 
medycznej. Aby uzyskać więcej informacji o federalnych wymogach dotyczących podróżnych, 
proszę wejść na stronę internetową Kanady.

• Jeśli współdomownik ucznia albo dziecka izoluje się z tytułu powrotu z podróży poza Kanadę 
i otrzymania na lotnisku zestawu do domowego testu PCR, występowania symptomów po 
podróży międzynarodowej LUB oczekiwania na wynik testu, uczeń musi pozostać w domu do 
momentu otrzymania negatywnego wyniku testu PCR. 

• Jeśli u ucznia/dziecka pojawią się symptomy, należy zastosować się do wskazań z sekcji „Jeśli 
na którykolwiek z symptomów w pytaniu 1 udzielono odpowiedzi «TAK», dziecko nie może 
chodzić do szkoły ani przedszkola”.  i/lub „Jeśli na którykolwiek z symptomów w pytaniu 
2 udzielono odpowiedzi «TAK», dziecko nie może chodzić do szkoły ani przedszkola” 
stosownie do objawów u ucznia albo dziecka.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na wszystkie pytania uczeń albo dziecko może chodzić  
do szkoły, przedszkola lub żłobka. Należy stosować się do ustalonego przez szkołę/przedszkole 
i żłobek procesu informowania pracowników o tym wyniku.

• Zgodnie z obecnymi regułami, wszyscy chorzy z jakimikolwiek symptomami choroby powinni 
pozostać w domu i jeśli jest to potrzebne, zasięgnąć porady medycznej u swojego lekarza. 

• Osoby z poważnymi objawami, które wymagają natychmiastowej opieki lekarskiej powinny udać 
się do najbliższego oddziału pogotowia ratunkowego. 

• W razie wystąpienia symptomów spoza tej listy, lokalny organ ochrony zdrowia publicznego 
może zalecić inne środki, wliczając w to testy stosownie do symptomów i historii ekspozycji tej 
osoby.
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https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
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