
1. آیا هیچ یک از عالیم زیر را دارید؟

نام:                          تاریــــخ:              ساعت:

وع شیفت کاری یا ورود به محیط کار، تکمیل کنند.  همه کارکنان باید قبل از �ش
Updated Oct. 12, 2021

2.   آیا کیس در خانواده شما یک یا چند مورد از عالئم فوق را دارد و/یا بعد از بروز عالیم، منتظر نتیجه آزمایش هستید؟
” را انتخاب کنید.  •  اگر واکسینه کامل** هستید یا نتیجه آزمایش COVID-19 شما در 90 روز گذشته مثبت شده است و پاک اعالم شدید، “خ�ی   

” را انتخاب  ، درد عضال�ن یا مفاصل خفیف عضو خانواده در 48 ساعت گذشته، بعد از دریافت واکسن COVID-19 بوده است، “خ�ی
گ

•  اگر خست�   
کنید. اگر عالیم بیش از 48 ساعت طول کشید، “بله” را انتخاب کنید.

3.  آیا در 10 روز اخ�ی به شما اطالع داده شده است که با فرد مبتال به COVID-19 در تماس بوده اید یا  گفته شده در خانه بمانید و خود 
را ایزوله کنید؟

•  اگر واکسینه کامل**, هستید، در 90 روز اخ�ی جواب آزمایش COVID-19 شما مثبت شده است و بعد از آن پاک اعالم شدید، یا اگر بهداشت عمویم    
” را انتخاب کنید. به شما گفته است نیاز به ایزوله فردی ندارید، “خ�ی

، نتیجه آزمایش آن�ت ژن رسیــــع یا کیت آزمایش فردی شما مثبت شده است؟ آیا در 10 روز اخ�ی 	 .4
” را انتخاب کنید. اگر بعد از آن نتیجه آزمایش PCR آزمایشگایه شما من�ن شده است “خ�ی 	•   

، آیا به خارج از کانادا سفر کرده اید و به شما توصیه شده است که طبق الزامات قرنطینه فدرال ، خود را قرنطینه  5.   در 14 روز اخ�ی
کنید؟
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ند. ن ب�ب اپراتورها باید سوابق حضور + اطالعات تماس همه کارکنان را به مدت 30 روز حفظ کرده و بعد از ب�ی

تدوین شده بر مبنای توصیه ها و دستورالعمل صادره توسط دف�ت مسئول پزش� ارشد بهداشت

بله

خ�ی

بله

خ�ی

بله

خ�ی

بله

خ�ی

کاهش یا از دست تب یا لرز
دادن حس بویا�ی یا 

چشا�ی

تهوع، استفراغ یا اسهال
)فقط زیر 18 سال(

” را انتخاب کنید. اگر عالمت جدید یا متفاوت باشد یا بدتر شود، “بله” را انتخاب کنید. اگر مشکل سالمت قبیل دارید که عالئم مشابه دارد، جواب “خ�ی

” را انتخاب کنید و در محل کار، ماسک پزش�  ، درد عضال�ن یا مفصیل خفیف ظرف 48 ساعت بعد از دریافت واکسن بروز کند، “خ�ی
گ

*اگر عالیم �درد، خست�
بزنید. اگر عالیم شما بیش از 48 ساعت طول بکشید یا بدتر شود،“بله” را انتخاب کنید.

اگر بیمار هستید یا عالیم بیماری شامل مواردی که در باال ذکر نشده است، دارید، در خانه بمانید و در صورت نیاز، درخواست ارزیا�ب کنید.

 شدید یا 
گ

احساس خست�
درد عضال�ن یا مفصیل*

)فقط 18+ سال(

مشکل تنفیسرسفه

خ�یبله خ�یبله خ�یبله خ�یبله خ�یبله خ�یبله

یا اگر جواب هر یک از 
عالیم “بله” بود:

در خانه بمانید و 
خود را ایزوله کنید

آزمایش 
دهید

ن کننده خدمات  با تام�ی
بهداش�ت آزمایش دهید

اگر جواب سوال های 2، 3، 
وارد این مکان 4 یا 5 “بله” است:

نشوید

از توصیه بهداشت عمویم 
وی کنید تورنتو پ�ی

ی شده باشد. **واکسینه کامل یع�ن 14 روز یا بیش تر از دریافت دوز دوم واکسن COVID-19 یا طبق تعریف وزارت بهداشت انتاریو س�پ

COVID-19 پرسشنامه غربالگری کارکنان
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باید در خانه بمانید و خود را 10 روز از تاریــــخ  	•
وع عالیم ایزوله کنید. بعد از 10 روز، شما   �ش

اگر عالیم شما به مدت حداقل 24 ساعت*** 
بهبود یافته باشد، یم توانید به محل کار برگردید.

ن کننده خدمات بهداشت بیماری را  اگر تام�ی 	•
تشخیص داده باشد که به COVID-19 مرتبط 

نیست، شما یم توانید 24 ساعت*** بعد از 
بهبود عالیم به محل کار برگردید.

به محل کار خود اطالع دهید. 	•

باید در خانه بمانید و خود را به مدت 10  	•
وع عالیم، ایزوله کنید. روز از تاریــــخ �ش

بهداشت عمویم تورنتو یا واحد بهداشت  	•
محیل شما برای تحقیقات با شما تماس 

خواهد گرفت و دستورالعمل بیش تر ارایه 
خواهد داد. 

آیا در 10 روز گذشته، با فردی که نتیجه 
آزمایش COVID-19 او مثبت بوده، در 

تماس بودید؟ 
وع  شما یم توانید 24 ساعت*** بعد از �ش

بهبود عالیم به محل کار برگردید.

اگر واکسینه کامل نشدید**: باید از آخرین 
تماس با فردی که نتیجه آزمایش او مثبت بود، 

خود را ایزوله کنید. 

اگر واکسینه کامل**: هستید: شما یم توانید 
وع بهبود  ظرف مدت 24 ساعت*** بعد از �ش

عالیم به محل کار برگردید.

 COVID Alert app اگر فقط از طریق
اعالمیه تماس دریافت کردید: یم توانید ظرف 

وع بهبود عالیم،  مدت 24 ساعت*** بعد از �ش
به محل کار برگردید.

در خانه بمانید و خود را ایزوله کنید. آزمایش دهید.
 خفیف ظرف مدت 48 ساعت بعد از دریافت واکسن اتفاق بیفتد، نیاز به ایزوله ندارید. باید در محل کار، 

گ
•   اگر عالیم خست�

ماسک پزش� بپوشید. اگر عالیم شما بیش از 48 ساعت بطول بکشد یا بدتر شود، در خانه بمانید، خود را ایزوله کنید و 
آزمایش بدهید. 

نتیجه آزمایش COVID-19 شما چه بود؟

 من در 14 روز گذشته به خارج از کانادا سفر کردم، 
چه کاری باید انجام دهم؟

در خانه بمانید و خود را به مدت 14 روز ایزوله کنید، ح�ت اگر نتیجه آزمایش شما من�ن باشد.  	•
•  اگر طبق استثنائات گرویه الزامات قرنطیه بر پایه قانون قرنطینه معاف هستید، نیاز به ایزوله ندارید.

اگر عالیم دارید، ح�ت اگر از قرنطینه فدرال معاف هستید، باید آزمایش دهید.  	•

من عالیم COVID-19 دارم،
باید چه کاری انجام دهم؟
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 آزمایشمن�نمثبت
 ندادید

خ�ی

بله

بله

بله

ی شده باشد.   **واکسینه کامل یع�ن 14 روز یا بیش تر از دریافت دوز دوم واکسن COVID-19 یا طبق تعریف وزارت بهداشت انتاریو س�پ

***48 ساعت برای عالیم گوار�ش
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