
COVID-19 K – 12 INSTRUMENTO DE RASTREIO DOS ALUNOS
Favor preencher antes de entrar na escola.

Nome:               Data:              Hora:

TORONTO.CA/COVID19

 Nariz constipado 
ou a escorrer 

 Dor de garganta 
ou dor ao engolir 

 Náuseas, 
vómitos ou 

diarreia 

 Mal-estar, dores 
musculares ou 

fadiga 

 Dor de cabeça  

1. O aluno apresenta algum dos sintomas abaixo, seja novo ou pior?*

 Perda do olfato 
ou paladar 

 Febre > 37.8˚C Tosse  Dificuldade para respirar

Sim 
 
Não

Sim 
 
Não

Sim 
 
Não

Sim 
 
Não

Sim 
 
Não

Sim 
 
Não

Sim 
 
Não

Sim 
 
Não

Sim 
 
Não

Ou
Se respondeu que 
“SIM” a qualquer 
dos sintomas:  

Fique em 
casa, em  
isolamento 

Faça o 
teste 

Contacte um  
provedor de  
cuidados de saúde 

2.  Há alguém no seu agregado familiar que apresenta um ou mais  
 dos sintomas acima?
 
3.  Alguém do seu agregado familiar viajou para fora do Canadá, 
 nos últimos 14 dias?
 
4.  Alguém do seu agregado familiar foi informado que teve contacto  
 próximo com uma pessoa com COVID-19, ou que tem de ficar em  
 casa, em isolamento?

Sim Não

Atualizado em 23 de fevereiro de 2021

*Crianças que tiverem uma condição de saúde pré-existente, identificada por um provedor de cuidados de saúde, que apresenta os 
mesmos sintomas, não responda que SIM, a menos que o sintoma seja novo, ou esteja diferente ou pior. Fique atento a mudanças nos 
sintomas costumeiros da sua criança.

Se respondeu 
que “SIM” às 
perguntas 2, 3, 
ou 4: 

Fique em casa 
 

Siga as orientações da Saúde 
Pública de Toronto 

Portuguese

Sim Não

Sim Não



Sim

• A sua criança tem de ficar em casa, em 
isolamento, durante 10 dias, a contar do 
dia em que seus sintomas apareceram.

• Após 10 dias, podem retornar à escola 
se seus sintomas estiverem a melhorar. 

• Todas as pessoas do agregado familiar 
que frequentam o ambiente escolar 
têm de ficar em casa durante 14 dias.

• Se um provedor de cuidados de saúde 
diagnosticou uma condição que não 
é relacionada à COVID-19, sua criança 
pode retornar à escola 24 horas após 
seus sintomas terem melhorado. O 
resto do agregado familiar pode ir à 
escola.

Não fez 
o teste

• Avise a escola da criança que o teste à 
COVID-19 resultou positivo.

•  A sua criança tem de ficar em casa,  
em isolamento, durante 10 dias, a 
contar do dia em que os sintomas 
apareceram.

• As pessoas do agregado familiar e 
todos os contactos próximos têm de 
entrar em isolamento durante, pelo 
menos, 14 dias.

• A Saúde Pública de Toronto entrará  
em contacto consigo para  
investigar e dar mais orientações.

Positivo

• A sua criança pode retornar à  
escola, contanto que seus  
sintomas estejam a melhorar há 
24 horas.

•    Os irmãos podem retornar à 
escola imediatamente, contanto 
que não tenham sintomas.

•    Adultos que frequentam o  
ambiente escolar podem retornar 
à escola imediatamente, contanto 
que não apresentem sintomas.

Negativo

Não 

• Informe a escola da criança que ela apresenta sintomas. 

• A sua criança deve ficar em casa, em isolamento, e fazer  
o teste. 

• Todas as pessoas do agregado familiar que frequentam 
escolas também devem ficar em casa, em isolamento,  
até que o teste da criança resulte negativo. 

• Todas as pessoas do seu agregado familiar devem ficar em casa, em 
isolamento. Teste a sua criança.  

• Se resultar positivo, informe a escola da sua criança. O Serviço de 
Saúde Pública de Toronto entrará em contacto para lhe dar  
orientações.

• Se resultou negativo, a criança ainda deve ficar em isolamento  
durante 14 dias, a contar da última vez em que esteve exposta à  
pessoa positiva. Todas as crianças do agregado familiar devem ficar 
em casa, em isolamento, até que o contacto próximo que testou 
positivo complete o período de isolamento.

• Se a sua criança não fizer o teste, ela tem de ficar em isolamento 
durante 10 dias. Todas a pessoas do agregado familiar que tiveram 
contacto têm de ficar em casa, em isolamento, durante 14 dias.

A sua criança teve contacto próximo com  
alguém que testou positivo à COVID-19?

Qual foi o resultado do teste à COVID-19 da  
sua criança?

TORONTO.CA/COVID19

Se qualquer pessoa do seu agregado familiar viajou para fora do Canadá nos últimos 14 dias, a pessoa que viajou tem de 
entrar em isolamento durante 14 dias. Todas as pessoas do agregado familiar também têm de ficar em casa até que a pessoa 
que viajou complete os 14 dias de quarentena. Se o indivíduo estiver isento da quarentena de viagem por fazer um trabalho 
essencial (ex. condutor de camiões, piloto), o resto do agregado familiar pode frequentar a escola.

A MINHA CRIANÇA APRESENTA 1 OU MAIS SINTOMAS DE COVID-19. 
 QUE DEVO FAZER?


