
1. آیا شما یکی از عالیم جدید یا در حال بدتر شدن ذیل را دارید؟ 

اسم:                          تاریخ:               وقت:

همه کارمندان باید قبل از شروع دوره کاری شان یا داخل شدن به محل کار این را تکمیل نمایند.
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تجدید شده به 12 اکتوبر 2021

2.   آیا کسی در خانواده شما یک یا چند مورد از عالیم فوق را دارد و/یا پس از تجربه کردن عالیم منتظر نتایج معاینات است؟
•  اگر شما کامالً واکسین شده اید** ، ویا اگر معاینات کووید-19 شما در 90 روز گذشته مثبت بوده و اجازه گشت و گذار دریافت نموده اید، و یا اگر اداره صحت    

عامه قرنطین شما را توصیه ننموده باشد، پاسخ “نخیر” را انتخاب نمایید.
•  درصورت خستگی خفیف، درد عضالت یا مفاصل یک عضو فامیل در ظرف 48 ساعت بعد از گرفتن واکسین، گزینه “نخیر” را انتخاب نمایید. درصورت    

دوام عالیم آنها از 48 ساعت بیشتر، پاسخ “بلی” را انتخاب کنید.

3.  آیا در 10 روز گذشته به شما بعنوان یک تماس نزدیک با یک فرد مبتال به کووید-19 اطالع داده شده است یا به شما گفته شده است که در خانه 
بمانید و خود را منزوی کنید؟

•  اگر شما کامالً واکسین شده اید** ، ویا اگر معاینات کووید-19 شما در 90 روز گذشته مثبت بوده و اجازه گشت و گذار دریافت نموده اید، و یا اگر اداره صحت    
عامه قرنطین شما را توصیه ننموده باشد، پاسخ “نخیر” را انتخاب نمایید.

4.   آیا در 10 روز گذشته نتیجه معاینات سریع یا )rapid antigen( و یا معاینات خودی شما که در خانه انجام شده، مثبت بوده است؟
اگر نتیجه معاینات البراتواری PCR شما منفی است، پاسخ “نخیر” را انتخاب نمایید. 	•   

5.   آیا در 14 روز گذشته، به خارج از کانادا سفر نموده اید و طبق شرایط فدرال برای قرنطین از شما خواسته شده است تا خود را قرنطین کنید؟
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تاجران یا اپراتورها باید سوابق حاضری + معلومات تماس همه کارمندان را برای مدت 30 روز نگه داشته و سپس از بین ببرند.
مطابق با توصیه ها و دستورالعمل های صادر شده توسط دفتر رئیس ارشد صحی ترتیب گردیده است 
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کاهش یا از دست دادن تب یا لرزه
طعم و یا بو

 دلبدی، 
استفراغ یا اسهال

)فقط سن >18(

اگر شما یک مشکل موجوده صحی را دارید و عالیم موجوده از همین مشکل صحی ناشی شده باشد، پاسخ “نخیر” را انتخاب کنید. اگر مشکل تان جدید، متفاوت بوده  یا در حال 
بدتر شدن باشد، پاسخ “بلی” را انتخاب کنید.

*درصورت خستگی خفیف، درد عضالت یا مفاصل در ظرف 48 ساعت بعد از گرفتن واکسین، گزینه “نخیر” را انتخاب نموده و در محل کار ماسک بپوشید. درصورت دوام 
و یا بدتر شدن عالیم شما از 48 ساعت بیشتر، پاسخ “بلی” را انتخاب کنید.

اگر شما مریض هستید و یا عالیم مریضی دارید، بشمول عالیمی که در باال ذکر نشده است، باید در خانه بمانید و در صورت ضرورت جهت انجام معاینات، به داکتر فامیلی 
خویش مراجعه نمایید.

خستگی بیش از حد، درد 
عضالت یا مفاصل*

)فقط سن +18(

مشکل تنفسیسرفه

یا اگر جواب به کدام 
یکی از عالیم “بلی” 

است:

در خانه بمانید و 
خودرا منزوی نمایید

خود را 
معاینه کنید

با یک ارائه دهنده خدمات 
طبی تماس بگیرید

اگر پاسخ به سواالت شماره 2، 
مشوره اداره صحت عامه تورنتو داخل این محل نشوید3، 4 یا 5 “بلی” است:

را مراعات کنید

**شخص کامالً واکسین شده شخص ایست که 14 روز قبل یا بیشتر از آن، دوز دوم واکسین کووید-19 را که دو دوز گرفته میشود یا آنچه که توسط اداره صحت اونتاریو مشخص گردیده است، گرفته باشد.

پرسشنامه سکریننگ یا معاینه کارمندان برای کووید-19
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شما باید از روز آغاز عالیم، برای مدت 10 روز  	•
در خانه بمانید و خود را قرنطین کنید . بعد از 10 

روز، در صورتیکه عالیم شما حداقل برای 24 
ساعت*** بهبود یافته باشد، میتوانید به کار خود 

برگردید.

در صورتیکه یک داکتر حالتی را تشخیص نماید  	•
که مربوط به کووید-19 نباشد، شما میتوانید 24 

ساعت*** بعد از بهبود عالیم به کار برگردید.

محل کار خویشرا مطلع سازید. 	•

شما باید از روز آغاز عالیم، برای مدت 10  	•
روز در خانه بمانید و خود را قرنطین کنید.

اداره صحت عامه تورنتو یا واحد طبی محلی  	•
شما برای انجام تحقیقات با شما تماس خواهد 

گرفت و سفارشات بیشتر در این زمینه را 
برای شما ارایه خواهد کرد.

آیا با کسی که در 10 روز گذشته نتیجه 
معاینات کووید-19 اش مثبت بوده تماس 

نزدیک داشتید؟
24 ساعت*** پس از آغاز بهبود شدن عالیم ممکن 

است به کار خود برگردید. 

اگر شما کامالً واکسین**نه شده اید: شما باید از 
روز تماس با شخص مصاب، برای مدت 10 روز 

خود را قرنطین نمایید.

اگر شما کامالً واکسین شده اید**: در صورتیکه 
عالیم شما برای 24 ساعت*** بهبود یافته باشد، 

میتوانید به کار خود برگردید.

در صورتیکه تنها اپلیکیشن آگاهی کووید تماس 
شما با شخص مصاب را نشان دهد:  شما میتوانید 
24*** ساعت بعد از بهبود عالیم به کار برگردید.

در خانه بمانید و خودرا منزوی نمایید. معاینات خویشرا تکمیل کنید.
•   در صورت خستگی خفیف در ظرف 48 ساعت بعد از گرفتن واکسین، شما به قرنطین نیاز ندارید. باید در محل کار ماسک طبی 

بپوشید. درصورت دوام و یا بدتر شدن عالیم شما از 48 ساعت بیشتر، در خانه بمانید، خودرا منزوی نمایید و معاینات خویشرا 
تکمیل کنید.

نتیجه معاینات کووید-19 شما چگونه بود؟

 در 14 روز گذشته بیرون از کانادا سفر نموده ام، 
چه باید بکنم؟

•  در خانه بمانید و برای مدت 14 روز خود را قرنطین نمایید، حتی اگر نتیجه معاینات شما منفی هم باشد.
•  اگر بر اساس استثناآت گروهی، شرایط قرنطین طبق قانون قرنطین، شما از قرنطین فدرال مستثنی هستید، شما نیاز به قرنطین ندارید. 

اگر عالیم کووید-19 را دارید، حتی اگر از قرنطین فدرال مستثنی هم شده باشید، باید معاینات خویشرا تکمیل کنید. 	•

من عالیم کووید-19 را دارم،
چه باید بکنم؟
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 معاینه منفیمثبت
نشده است
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** شخص کامالً واکسین شده شخص ایست که 14 روز قبل یا بیشتر از آن، دوز دوم واکسین کووید-19 را که دو دوز گرفته میشود یا آنچه که توسط اداره صحت اونتاریو مشخص گردیده است، گرفته باشد. 

***48 ساعت برای عالیم مربوط به معده

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

