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لطفا قبل از ورود به مدرسه تکمیل کنید:
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گرفتگی یا آبریزش بینی سردرد

1. آیا دانش آموز یکی از عالئم جدید یا بدتر شونده زیر را دارد؟*

از دست دادن حس چشایی یا 
بویایی
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یا اگر جواب هر یک از
 این عالئم »بله« بود: 

در خانه بمانید و خود 
را ایزوله کنید

آزمایش 
با یک تامین کننده خدمات دهید

سالمت تماس بگیرید

2.  آیا در خانواده شما کسی هست که یکی از عالئم باال را داشته باشد؟
 

3.  آیا در خانواده شما کسی در 14 روز گذشته به خارج از کانادا سفر کرده است؟
 

4. آیا در خانواده شما به کسی اطالع داده شده است که با فرد مبتال به COVID-19 در تماس 
نزدیک بوده است یا باید در خانه مانده و خود را ایزوله کند؟

بله خیر

بله خیر

بله خیر

روزآمد 23 فوریه، 2021

* کودکانی که مشکل سالمت قبلی دارند که توسط یک تامین کننده خدمات سالمت شناسایی شده است و عالئم دارند، نباید جواب بله بدهند، مگر آن که عالمت جدید یا متفاوت باشد یا بدتر شود. به دنبال 
تغییر در عالئم عادی فرزند خود باشید. 

اگر جواب 
سوال های 2، 
3 یا 4 »بله« 

است:

طبق توصیه بهداشت عمومی عمل کنیددر خانه بمانید 

تنگی نفس

تهوع، استفراغ 
یا اسهال

گلودرد یا درد در
 زمان بلعیدن

احساس ناخوشی، درد 
عضالنی یا خستگی
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بله

فرزند شما باید در خانه مانده و خود را به مدت 	 
10 روز از روز شروع عالئم، ایزوله کند.

بعد از 10 روز، اگر عالئم آنها در حال بهبود 	 
است، آنها می توانند به مدرسه برگردند.

همه اعضای خانواده که در محیط مدرسه رفت و 	 
آمد دارند، باید 14 روز در خانه بمانند.

اگر تامین کننده خدمات درمانی بیماری 	 
را شناسایی کرده است که مرتبط با 

COVID-19 نیست، فرزند شما می تواند 24 
ساعت بعد از بهبود عالئم به مدرسه برگردد. 
بقیه اعضای خانواده می توانند به مدرسه بروند.

آزمایش 
نداده است

به مدرسه فرزند خود اطالع دهید که جواب 	 
آزمایش COVID-19 او مثبت شده است. 

فرزند شما باید در خانه بماند و خود را به 	 
مدت 10 روز از تاریخ شروع عالئم 

ایزوله کند.

اعضای خانواده و افرادی که تماس نزدیک 	 
داشتند نیز باید 14 روز خود را ایزوله 

کنند. 

بهداشت عمومی تورنتو جهت تحقیق با شما 	 
تماس گرفته و دستورالعمل بیش تر خواهد 

داد.

مثبت

فرزند شما می تواند 24 ساعت بعد از 	 
شروع بهبود عالئم به مدرسه برگردد. 

خواهران/برادران، اگر عالئم ندارند، 	 
می توانند بالفاصله به مدرسه برگردند.

بزرگساالنی که در محیط مدرسه رفت و 	 
آمد دارند، اگر عالئم ندارند، می توانند 

بالفاصله به مدرسه برگردند.

منفی

خیر

به مدرسه فرزند خود اطالع دهید که او عالئم دارد.	 
فرزند شما باید در خانه بماند، خود را ایزوله کند و آزمایش بدهد. 	 
همه اعضای خانواده که به محیط مدرسه رفت و آمد دارند، باید در خانه بمانند و 	 

تا زمانی که جواب آزمایش فرزند منفی است، خود را ایزوله کنند.

همه در خانوار باید در خانه مانده و خود را ایزوله کنند. فرزند خود را برای آزمایش 	 
ببرید.

اگر جواب مثبت بود، جواب مثبت را به مدرسه فرزند خود اطالع دهید. بهداشت 	 
عمومی تورنتو برای ارایه دستورالعمل بیش تر پیگیری خواهد کرد. 

اگر جواب منفی است، کودک باید خود را تا 14 روز از آخرین تماس با فردی که 	 
نتیجه آزمایش او مثبت بوده، ایزوله کند. همه کودکان خانواده باید خود را ایزوله 

کرده و مدرسه نروند تا آن فرد که در تماس بوده است، دوره ایزوله خود را تکمیل 
کند. 

اگر فرزند شما آزمایش نداده است، باید به مدت 10 روز خود را ایزوله کند. اعضای 	 
خانواده نیز باید 14 روز خود را ایزوله کنند. 
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اگر کسی در خانوار شما در 14 روز گذشته به خارج از کانادا سفر کرده است، فردی که سفر کرده باید خود را به مدت 14 روز ایزوله کند. همه اعضای خانوار نیز 
باید تا زمان پایان 14 روز قرنطینه آن فرد در خانه مانده و مدرسه نروند. اگر فرد به علت انجام شغل ضروری )مثل راننده کامیون، خلبان( از قرنطینه معاف است، سایر 

اعضای خانواده می توانند به مدرسه بروند.

فرزند من 1 یا چند مورد از عالئم COVID-19 را دارد.
 من باید چه کار کنم؟

آیا فرزند شما با کسی که آزمایش COVID-19 او مثبت شده است، 
در تماس نزدیک بوده است؟

جواب آزمایش COVID-19 فرزند من چه بود؟




