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Proszę wypełnić przed wejściem do szkoły.
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Zatkany nos 
lub katar

Ból gardła lub 
przy przełykaniu

Nudności, 
wymioty lub 

biegunkę

Złe samopoczucie, 
bóle mięśni lub 

zmęczenie

Bół głowy  

1.  Czy uczeń / uczennica ma którykolwiek z następujących nowych lub pogarszających  
 się objawów?*

Utratę smaku  
lub zapachu

Gorączkę > 37,8˚C Kaszel Trudności w 
oddychaniu

Tak
 
Nie

Tak
 
Nie

Tak
 
Nie

Tak
 
Nie

Tak
 
Nie

Tak
 
Nie

Tak
 
Nie

Tak
 
Nie

Tak
 
Nie

Lub
Jeśli „TAK”  
dotyczy  
dowolnego  
objawu:

Zostań w 
domu i izoluj 
się 

Zrób 
test 

Skontaktuj się z 
lekarzem 

2. Czy ktoś z Twojej rodziny ma co najmniej jeden z powyższych objawów?
 
3. Czy ktoś z Twojej rodziny podróżował poza Kanadę w ciągu ostatnich 
 14 dni?
 
4. Czy ktoś z Twojej rodziny został powiadomiony jako bliski kontakt z  
 kimś z COVID-19 lub czy powiedziano mu, aby został w domu i  
 odizolował 

Tak Nie

Zaktualizowano 23 lutego 2021 r

*Dzieci, które mają istniejący stan zdrowia, który daje im objawy zidentyfikowane przez pracownika służby zdrowia, nie powinny  
odpowiadać TAK, jeśli objaw nie jest nowy, inny lub się nie pogarsza. Poszukaj zmian w normalnych objawach Twojego dziecka.

Jeśli „TAK” 
dotyczy 
pytań 2, 3 
lub 4:

Dziecko 
powinno 
zostać w 
domu
 

Przestrzegać zaleceń Agencji 
zdrowia publicznego Toronto

Polish

Tak Nie

Tak Nie



Tak

• Twoje dziecko musi pozostać w domu 
i odizolować się przez 10 dni od dnia 
wystąpienia objawów.

• Po 10 dniach dziecko może wrócić do 
szkoły, jeśli objawy się poprawią. 

• Każdy członek rodziny uczęszczający do 
szkoły musi pozostać w domu przez  
14 dni.

• Jeśli pracownik służby zdrowia  
zdiagnozował stan niezwiązany z 
COVID-19, Twoje dziecko może wrócić 
do szkoły 24 godziny po ustąpieniu 
objawów. Reszta rodziny może  
chodzić do szkoły.

Nie 
testowany

• Poinformuj szkołę swojego dziecka, że 
uzyskało pozytywny wynik testu na 
obecność COVID-19.

• Twoje dziecko musi pozostać w domu  
i izolować się przez 10 dni  
od dnia wystąpienia objawów.

• Domownicy i bliscy znajomi również 
muszą się izolować przez co najmniej 
14 dni.

• Agencja zdrowia publicznego  
skontaktuje się z Tobą w celu  
przeprowadzenia dochodzenia i  
udzieli dalszych instrukcji.

Pozytywny

• Twoje dziecko może wrócić do 
szkoły po upływie 24 godzin 
od momentu, gdy jego objawy 
zaczęły się poprawiać.

•    Rodzeństwo może natychmiast 
wrócić do szkoły, jeśli nie ma 
objawów.

•    Dorośli, którzy uczęszczają do  
szkoły, mogą natychmiast  
powrócić do szkoły, jeśli nie mają 
objawów.

Negatywny

Nie

• Powiadom szkołę swojego dziecka, że ma objawy.

• Twoje dziecko powinno zostać w domu, odizolować się i 
zrobić test.

• Każdy członek rodziny, który uczęszcza do placówki 
opiekuńczej, musi również pozostać w domu i izolować 
się do czasu, aż wynik testu dziecka będzie negatywny.

• Wszyscy domownicy powinni pozostać w domu i odizolować się. 
Twoje dziecko musi wykonać test.

• Jeśli wynik okaże się pozytywny, powiadom  przedszkole/szkołę  
swojego dziecka o pozytywnym wyniku. Poczekaj na dalsze   
instrukcje z Agencji zdrowia publicznego. 

• Jeśli wynik jest negatywny, dziecko nadal musi się izolować przez 14 
dni od ostatniego kontaktu z osobą, która była pozytywna. Każde 
dziecko w rodzinie powinno samodzielnie izolować się od  
przedszkola/szkoły, dopóki osoba, z którą mamy bliski kontakt, nie 
zakończy samoizolacji.

• Jeśli Twoje dziecko nie zostanie przebadane,  musi się izolować przez 
10 dni. Domownicy, którzy mieli kontakt z dzieckiem, również będą 
musiały pozostać w domu i izolować się przez 14 dni.

Czy Twoje dziecko było w bliskim kontakcie z kimś, kto 
uzyskał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19?

Jaki był wynik testu COVID-19 Twojego dziecka?

TORONTO.CA/COVID19

Jeśli ktoś z Twojej rodziny podróżował poza Kanadę w ciągu ostatnich 14 dni, osoba, która podróżowała, jest  
zobowiązana do samoizolacji przez 14 dni. Wszyscy członkowie rodziny będą również musieli pozostać w domu ze 
szkoły, dopóki osoba, która podróżowała, nie zakończy 14-dniowej kwarantanny. Jeśli dana osoba jest zwolniona z 
kwarantanny podróżnej, ponieważ wykonuje ważną pracę (np. kierowca ciężarówki, pilot), reszta rodziny może nadal 
uczęszczać do szkoły.

MOJE DZIECKO MA 1 LUB WIĘCEJ OBJAWÓW COVID-19 
CO MUSZĘ ZROBIĆ?


