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أداة فحص كوفيد 19-للمدارس وروضات األطفال

1

يرجى اإلجابة على األسئلة التالية قبل إرسال طفلك/طفلتك إلى المدرسة أو روضة األطفال
هل لدى طفلك/طفلتك أية أعراض جديدة أو متفاقمة غير ناتجة عن أسباب/حاالت أخرى معروفة أو مختلفة عن
حالته الصحية العادية؟

فقدان حاسة التذوق أو الشم
(غير متعلقة بأي حساسية أو
زوائد أنفية)

صعوبة في التنفس /ضيق تنفس؛ انقطاع
نفس ،عدم القدرة على التنفس بعمق،
صفير ( ليس بسبب الربو )

غثيان ،أو قيء أو إسهال (غير
ناتج عن قلق أو القولون العصبي
أو أي أثار جانبية لدواء ما)

صداع جديد أو مستمر (ليس
بسبب صداع التوتر أو
الصداع النصفي)

1

سعال مستمر ،أو نباحي أو أكثر من
المعتاد (ليس بسبب الربو)

ارتفاع درجة الحرارة /قشعريرة
(درجة حرارة  37.8مئوية100 /
فهرنهايت أو أكثر)

إرهاق ،خمول ،ألم في العضالت،
قلة شهية عند الرضاعة

سيالن األنف و/أو انسداد في األنف
أو التهاب في الحلق (ليس بسبب أي
حساسية أو زكام)

إذا أجبت بنعم على أي من هذه األسئلة فيجب أال يذهب طفلك/طفلتك إلى المدرسة أو الروضة اليوم ونوصي أن يذهب طفلك/طفلتك
إلى مركز تقييم كوفيد 19-أو عيادة طبية لفحصه بأسرع وقت ممكن .كما يجب على أفراد المنزل االلتزام بالعزل الذاتي في البيت
حتى وقت صدور نتيجة الفحص.
للمزيد من المعلومات عن فحص كوفيد 19-يرجى زيارة .OttawaPublicHealth.ca/COVIDcentre
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في آخر  14يو ًما ،هل خالط طفلك/طفلتك:

نعم

• شخصا عاد من خارج كندا في آخر أسبوعين.
• أحد أفراد العائلة و/أو زمالء السكن أو آخرين خارج المدرسة/الروضة ممن كانت لديه
أعراض كوفيد 19-جديدة (مثل السعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو صعوبة في التنفس)؟

ال

• أحدا ثبت لديه بالفحص إصابة بكوفيد19-؟

في آخر  14يو ًما ،هل سافر طفلك خارج كندا؟

إذا أجبت بنعم على أي من األسئلة في القسم الثاني فيجب أال يذهب طفلك إلى المدرسة أو الروضة
ويجب عيليه البقاء في البيت وااللتزام بالعزل الذاتي.
اتصل بمكتب الصحة العامة لمدينة أوتاوا على الرقم  613-580-6744للحصول على المزيد من
اإلرشادات.

قم بزيارة  OttawaPublicHealth.ca/SchoolsCovid19للحصول على المزيد من المعلومات.
إن كان طفلك يشعر أنه ليس بصحة جيدة ولديك أسئلة ،اتصل بمزود الرعاية الصحية الخاص بك أو اتصل بـ Telehealth
 Ontarioعلى الرقم  1-866-797-0000لتتحدث مع ممرضة.
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