ﯾرﺟﻰ ﻣن اﻟواﻟدﯾن  /اﻷوﺻﯾﺎء إﻛﻣﺎل ھذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﺻﺑﺎح ﯾوم  19أﺑرﯾل  2021واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن
ﯾﻌﯾد اﻟطﻔل اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻛﺗﻣل واﻟﻣوﻗﻊ إﻟﻰ ﻣﻌﻠم اﻟﺻف اﻟﺧﺎص ﺑﮫ ﻓﻲ  19أﺑرﯾل  2021إذا اﺟﺗﺎزوا اﻟﺗﺻرﯾﺢ
.ﯾﻣﻛﻧﮭم اﻟذھﺎب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ

وزارة الصحة/وزارة التربية

الكشف عن فيروس كوفيد19-
ورعاية األطفال

اإلصدار الرابع 24 :فبراير 2021

ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب واﻷطﻔﺎل إﺟراء اﻟﻔﺣص اﻟﺧﺎص ﺑﻔﯾروس ﻛوﻓد 19-ﻛل ﯾوم ﻗﺑل اﻟذھﺎب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻣرﻛز رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل .ﯾﻣﻛن
.ﻟﻶﺑﺎء وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﺗﻌﺑﺋﺔ ھذا اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟطﻔل
اﻟﺗﺎرﯾﺦ )ﺷﮭر  -ﯾوم  --ﺳﻧﺔ(______________________

إﺳم اﻟطﺎﻟب/اﻟطﺎﻟﺑﺔ _____________________

اﺳم ﻣﻌﻠم /ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺻف ________________________

أﺳم اﻟﻣدرﺳﺔ ________________________

نتائج األسئلة المتعلقة بالكشف عن التعرض لفيروس كوفيد19-
 .1هل قام الطالب/الطفل أو أي شخص يعيش معه بالسفر خارج كندا خالل األسبوعين الماضيين؟
معفيا من متطلبات الحجر الصحي (إذا كان ،على سبيل المثال ،عامال أساسيا يعبر
إذا كان الشخص
ً
الحدود بين كندا والواليات المتحدة بانتظام بغية العمل) ،أجب ب "ال".

 نعم

 ال

 .2هل سبق ،خالل األسبوعين المنصرمين ،أن أخبركم طبيب ،أو مقدم رعاية صحية ،أو وحدة صحة
حاليا للعزل المنزلي (البقاء في المنزل)؟
عامة بأنه يجب على الطالب/الطفل أن يخضع
ً
يمكن أن يكون ذلك ناتجا عن تفشي المرض أو بسبب اقتفاء أثر المخالطين.

 نعم

 ال

 .3هل تم ،خالل األسبوعين المنصرمين ،تحديد هوية الطالب/الطفل على أساس أن تمة احتكاك
حاليا بـفيروس كوفيد19-؟
«بدني وثيق» قد وقع بينه وبين شخص مصاب
ً

 نعم

 ال

 .4هل توصل الطالب/الطفل ،خالل األسبوعين المنصرمين ،بإشعار عن طريق الهاتف المحمول
باحتمال تعرضه لفيروس كورونا المستجد كوفيد19-؟
إذا خضعوا بالفعل للفحص ،وكانت النتيجة سلبية ،أجب ب "ال".

 نعم

 ال

حاليا من أي من األعراض التالية 
؟
 .5هل يعاني الطالب/الطفل
ً
اختر ًأيا من أو جميع األعراض الجديدة والمتفاقمة وغير المرتبطة بأسباب أو حاالت مرضية أخرى معروفة.
حمى و/أو قشعريرة
درجة حرارة تصل إلى  37.8درجة مئوية ( 100درجة فهرنهايت) أو أعلى

 نعم

 ال

سعال أو سعال نباح 
ي
سعال مستمر ،أو أكثر من المعتاد ،والذي يصاحبه صوت صفير عند التنفس ،وال عالقة لذلك بأسباب أو
حاالت أخرى معروفة (كالربو أو أعراض اإلصابة بمرض مجرى الهواء التفاعلي على سبيل المثال)

 نعم

 ال

ضيق في التنف 
س
ويتمثل في الشعور بضيق في التنفس أو عدم القدرة على التنفس بعمق ،وال عالقة لذلك بأسباب أو
حاالت أخرى معروفة (كالربو على سبيل المثال)

 نعم

 ال

انخفاض في حاسة التذوق أو الشم أو فقدانهما
ال عالقة لذلك بأسباب أو حاالت أخرى معروفة (كالحساسية أو االضطرابات العصبية على سبيل المثال)

 نعم

 ال

التهاب في الحلق أو صعوبة في البلع
الشعور بألم عند البلع وليس لذلك عالقة بأسباب أو حاالت أخرى معروفة (كالحساسية الموسمية أو
المريئي على سبيل المثال)
مرض َ
الم ِع ّ
دي َ
الق ْلس َ

 نعم

 ال

سيالن األنف أو انسداد أو احتقان في األنف
ال عالقة لذلك بأسباب أو حاالت أخرى معروفة (كالحساسية الموسمية أو الحاالت الناجمة عن التواجد
خارج المباني في الطقس البارد على سبيل المثال)

 نعم

 ال

صداع رأسي غير معتاد أو مزمن
ال عالقة لذلك بأسباب أو حاالت أخرى معروفة (كالصداع الناتج عن التوتر والصداع النصفي المزمن
"الشقيقة" على سبيل المثال)

 نعم

 ال

1

الغثيان والقيء و/أو اإلسهال
ال عالقة لذلك بأسباب أو حاالت أخرى معروفة (كمتالزمة القولون العصبي ،والقلق ،وتشنجات الطمث
"الدورة الشهرية" على سبيل المثال)

 نعم

 ال

 نعم  ال
إرهاق شديد غير معتاد أو آالم على مستوى العضالت
ويشمل ذلك الحاالت غير المعتادة لإلرهاق ،أو النقص في الطاقة والحيوية ،أو النقص في التغذية لدى األطفال ،وليس لذلك
عالقة بأسباب أو حاالت أخرى معروفة (كاالكتئاب ،واألرق ،واضطراب الغدة الدرقية ،واإلصابة المفاجئة على
سبيل المثال)
حاليا ويعاني من أي أعراض جديدة لإلصابة بكوفيد19-
 .6هل يوجد شخص يعيش مع الطالب/الطفل
ً
أو ينتظر نتائج الفحص بعد معاناته من األعراض؟

 نعم

 ال

نتائج األسئلة المتعلقة بالكشف عن التعرض لفيروس كوفيد19-
إذا كانت إجابتك ب "نعم" على السؤال األول أو الثالث ،فال تذهب إلى المدرسة أو مركز رعاية األطفال.

•

يجب على الطالب/الطفل تطبيق العزل (أي البقاء في المنزل) لمدة أربعة عشر ( )14يوما ،وعدم مغادرته إال لغرض
الفحص أو لحالة طبية طارئة.

•

إذا كانت إجابتك ب "نعم" على السؤال األول ،فيجب عليك اتباع إرشادات وزارة الصحة العامة .يمكن للطالب/الطفل
العودة إلى المدرسة/مركز رعاية األطفال بعد أن يتم الترخيص له من قبل وحدة الصحة العامة المحلية.

•

∙

يوما.
يجب على أشقاءك أو األشخاص اآلخرين في أسرتك عزل أنفسهم (البقاء في المنزل) لمدة ً 14

إذا كانت إجابتك ب "نعم" على السؤال الثالث ،يجب عليك القيام بزيارة طبيب أو مقدم رعاية صحية للحصول على
نصائح أو تقييم لوضعيتك ،بما في ذلك معرفة إذا ما كانت هناك حاجة للقيام باختبار الكشف عن كوفيد .19-بإمكان
يوما ،حتى لو كانت نتيجة الفحص سلبية.
الطالب/الطفل العودة إلى المدرسة/مركز رعاية األطفال بعد ً 14

∙
∙إذا كنت تعيش في مناطق أخرى من مقاطعة أونتاريو ،يمكن ألشقائك وغيرهم من أفراد أسرتك الذهاب إلى
المدرسة أو مركز رعاية األطفال أو العمل ،ولكن يجب عدم مغادرة المنزل ألسباب أخرى غير ضرورية .اطلب المزيد من
إذا كنت تعيش في مناطق معينة من المقاطعة ،كمدينة تورنتو مثال ،يجب على أشقاءك واألشخاص اآلخرين
يوما ،وذلك بسبب عوامل المخاطر المحلية.
المتواجدين في منطقتك البقاء في المنزل لمدة ً 14

•

المعلومات من مدرستك/مركز رعاية األطفال .

إذا ظهرت عليهم األعراض أو كانت نتيجة الفحص إيجابية ،قم باالتصال بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب/مقدم
الرعاية الصحية للمزيد من النصائح.

•

قم باالتصال بمدرستك أو بمركز رعاية األطفال إلعالمهم بهذه النتيجة.

إذا كانت إجابتك ب "نعم" على السؤال الثاني ،فال تذهب إلى المدرسة أو مركز رعاية األطفال.

•
•اتبع نصائح وزارة الصحة العامة .يمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة/مركز رعاية األطفال بعد أن يتم الترخيص له
يجب على الطالب/الطفل تطبيق العزل (أي البقاء في المنزل) وعدم مغادرته إال لحالة طبية طارئة.
من قبل وحدة الصحة العامة المحلية.

•
•
•

إذا ظهرت عليهم األعراض ،قم باالتصال بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب/مقدم الرعاية الصحية للمزيد من
النصائح.
إذا كنت تعيش في مناطق معينة من المقاطعة ،كمدينة تورنتو مثال ،يجب على أشقاءك واألشخاص اآلخرين المتواجدين
في منطقتك البقاء في المنزل ،وذلك بسبب عوامل المخاطر المحلية.

إذا كنت تعيش في مناطق أخرى من مقاطعة أونتاريو ،يمكن ألشقائك وغيرهم من أفراد أسرتك الذهاب إلى المدرسة أو
مركز رعاية األطفال أو العمل ،ولكن يجب عدم مغادرة المنزل ألسباب أخرى غير ضرورية .اطلب المزيد من المعلومات من
مدرستك/مركز رعاية األطفال .

•

قم باالتصال بمدرستك أو بمركز رعاية األطفال إلعالمهم بهذه النتيجة.

إذا كانت إجابتك ب "نعم" على السؤال الرابع ،فال تذهب إلى المدرسة أو مركز رعاية األطفال.

•
•قم بزيارة أحد مراكز التشخيص عن المرض للكشف عن فيروس كوفيد.19-

يجب على الطالب/الطفل تطبيق العزل (أي البقاء في المنزل) ،وعدم مغادرته إال لحالة طبية طارئة.

∙
∙ إذا كانت نتيجة فحصهم إيجابية (اإلصابة بالفيروس) ،اليمكنهم العودة سوى بعد الحصول على ترخيص من قبل وحدة
الصحة العامة المحلية.
إذا كانت نتيجة فحصهم سلبية (عدم اإلصابة بالفيروس) ،يمكنهم العودة إلى المدرسة/مركز رعاية األطفال.
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•
•

إذا ظهرت عليهم األعراض ،قم باالتصال بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب/مقدم الرعاية الصحية للمزيد من
النصائح.

بإمكان األشقاء أو األشخاص اآلخرين في أسرتك الذهاب إلى المدرسة أو مركز رعاية األطفال أو العمل  ،لكن يجب عليهم
عدم مغادرة المنزل ألسباب غير ضرورية حتى يتم التأكيد على أن نتيجة فحص الشخص الذي توصل بإشعار عن فيروس
كوفيد 19-سلبية ،أو يتم الترخيص له من قبل وحدة الصحة العامة المحلية.

•

قم باالتصال بمدرستك أو مركز رعاية األطفال إلعالمهم بهذه النتيجة.

إذا أجبت بـ "نعم" على أي سؤال حول األعراض المدرجة تحت السؤال الخامس أو السادس ،فال تذهب إلى المدرسة أو
مركز رعاية األطفال.

•
•إذا كانت إجابتك ب "نعم" على السؤال الخامس ،فيجب عليك القيام بزيارة طبيب أو مقدم رعاية صحية للحصول

يجب على الطالب/الطفل تطبيق العزل (أي البقاء في المنزل) ،وعدم مغادرته إال لغرض الفحص أو لحالة طبية طارئة.

•

على نصائح أو تقييم لوضعيتك ،بما في ذلك معرفة إذا ما كانت هناك حاجة لقيام الطالب/الطفل باختبار الكشف عن
كوفيد.19-

إذا كانت إجابتك ب "نعم" على السؤال السادس ،فيمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة أو مركز رعاية األطفال بعد
حصوله على نتيجة سلبية الختبار الكشف عن فيروس كوفيد ،19-أو ترخيص من قبل وحدة الصحة العامة المحلية ،أو إذا
تم التشخيص على أنه مصاب بمرض آخر.

•

يجب على األشقاء أو غيرهم من أفراد أسرتك البقاء في المنزل حتى يتم التأكيد على أن نتيجة فحص الطالب/الطفل أو
الشخص الذي يعاني من األعراض سلبية ،أو يتم الترخيص له من قبل وحدة الصحة العامة الخاصة بكم ،أو يتم التشخيص
على أنه مصاب بمرض آخر.

•

قم باالتصال بمدرستك أو بمركز رعاية األطفال إلعالمهم بهذه النتيجة.

إذا أجبت بـ "ال" على جميع األسئلة ،فبإمكان طفلك الذهاب إلى المدرسة/مركز رعاية األطفال ألنه يبدو بأنه يتمتع
بصحة جيدة ولم يتعرض لفيروس كوفيد .19-اتبع اإلجراءات المعمول بها لدى مدرستك/مركز رعاية األطفال كي
يتمكن الموظفون من معرفة هذه النتيجة (إذا كان ذلك ينطبق عليك).

اﻟﺗﺎرﯾﺦ ______________________

أﺳم وﻟﻲ اﻷﻣر _______________________
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