
Kérjük, töltse ki, mielőtt  
belépne a gyermekgondozóbaCOVID-19

TORONTO.CA/COVID19

Torokfájás vagy  
nyelési fájdalom

Ízérzés vagy szaglás  
elvesztése

Láz > 37.8°C Köhögés Nehézlégzés

1. Jelentkeznek-e gyermekénél az alábbi új vagy súlyosbodó tünetek?*

vagy
Ha “IGEN”  
bármely  
tünetre:  

Maradjon ot-
thon és önként 
elkülönítve  

Maradjon 
otthon  

Tesztel-
tesse

Forduljon 
egészségügyi  
szolgáltatóhoz

2.   Fennáll-e valakinél a háztartásában a fenti tünetek közül egy vagy több?
 
3.   Utazott-e valaki a háztartásában Kanadán kívülre az elmúlt 14 napban?
 
4.  Értesítettek-e valakit a háztartásában COVID-19-cel fertőzött személy  
 közeli kapcsolataként, vagy mondták-e neki azt, hogy maradjon  
 otthon és önkéntesen elkülönítve?

Ha “IGEN” a 2., 3.  
vagy 4. kérdésre: 

Kövesse a Torontói  
Közegészségügyi
Hivatal tanácsait

Orrdugulás vagy 
orrfolyás

Fejfájás  Hányinger, 
hányás vagy  
hasmenés

Rossz közérzet, 
izomfájdalom vagy 

fáradtság

*Azok a gyermekek, akiknél egy egészségügyi szolgáltató által kimutatott olyan meglévő egészségügyi probléma áll fenn, amelytől a  
 tünetek származnak, ne válaszoljanak IGEN-nel, kivéve, ha a tünet új, eltérő vagy rosszabbodik. Figyeljen gyermeke szokásos tüneteinek  
 változásaira. 

Frissítve: 2021. február Childcare Screening Questionnaire February 2021 – Hungarian
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IGEN

• Gyermekének otthon kell maradnia 
és önként elkülönülve kell maradnia 
tünetei jelentkezésének napjától 
számított 10 napig.

•  Tíz nap után visszamehet a gyermek-
gondozóba, ha a tünetei javulnak.

•	  A háztartásban mindenki, aki 
gyermekgondozási környezetbe jár, 
maradjon 14 napig otthon.

•  Ha az egészségügyi szolgáltató 
olyan állapotot diagnosztizált, 
amely nem kapcsolódik a COVID-
19-hez, a gyermeke 24 órával a 
tünetei javulása után visszatérhet a 
gyermekgondozóba. A háztartás többi 
része elmehet a gyermekgondozóba.

NINCS  
TESZTELVE

•  Értesítse gyermeke 
gyermekgondozóját, hogy a gyermek 
COVID-19-tesztje pozitív lett.

• Gyermekének otthon kell maradnia 
és önként elkülönülve kell maradnia 
tünetei jelentkezésének napjától 
számított 10 napig.

• A háztartás tagjainak és azok 
közeli kapcsolatainak legalább 14 
napig önkéntesen el kell magukat 
különíteniük.

•  A Torontói Közegészségügyi Hivatal 
felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy 
vizsgálatot végezzen és további 
utasításokat adjon.

POZITÍV

•  Gyermeke a tünetek 
javulása óta eltelt 24 órát 
követően visszatérhet a 
gyermekgondozóba.

 •	 Azok a testvérek 
és felnőttek, akik 
gyermekgondozási 
környezetbe járnak, 
azonnal visszatérhetnek 
a gyermekgondozóba, 
amennyiben nincs más 
olyan családtag, akinek 
tünetei lennének, vagy közeli 
kapcsolatban állnak pozitív 
esetekkel.

NEGATÍV

NEM

• Értesítse gyermeke gyermekgondozóját, hogy 
gyermekének tünetei vannak.

•  Gyermekének otthon kell maradnia, elkülönülve kell 
maradnia és ki kell vizsgáltatni.

•  A háztartásban mindenkinek, aki gyermekgondozási 
környezetbe jár, otthon kell maradnia és el kell 
különülnie, amíg a gyermek tesztje negatív nem lesz.

• Mindenkinek, beleértve a háztartás tagjait is, otthon kell maradnia 
és önkéntesen el kell szigetelődnie. Teszteltesse gyermekét.

• Ha pozitív, értesítse gyermeke gyermekgondozóját a pozitív 
eredményről. A Torontói Közegészségügyi Hivatal további 
utasításokat fog adni.

•  Ha negatív, a gyermeknek még a pozitív személlyel való 
utolsó érintkezéstől számított 14 napig elkülönítve kell 
maradnia. A háztartásban minden gyermeknek távol kell 
maradnia a gyemekgondozótól, amíg az a személy, akivel közeli 
kapcsolatban volt, ki nem kerül az elszigetelésből.

•  Ha gyermekét nem tesztelik, tíz napig önkéntesen el kell 
különíteni. Az azonos háztartásban élőknek is 14 napig otthon 
kell maradniuk és önkéntesen elkülönülve kell maradniunk. 

Közeli kapcsolatban állt-e gyermeke olyan 
személlyel, akinél pozitív lett a COVID-19-teszt?

Mi volt gyermeke COVID-19-tesztjének eredménye?

TORONTO.CA/COVID19

Ha valaki az Ön háztartásából az elmúlt 14 napban Kanadán kívülre utazott, az utazó személynek 14 napra el 
kell különítenie magát. A háztartásban mindenkinek otthon kell maradnia a gyermekgondozóból, amíg az utazó 
személy fel nem szabadul a 14 napos karantén alól. Ha az egyén azért mentesül az utazási karantén alól, mert 
elengedhetetlenül fontos munkát végez (pl. tehergépkocsi-vezető, pilóta), a háztartás többi tagja továbbra is 
elmehet a gyermekgondozóba.

GYERMEKEMNEK EGY VAGY TÖBB COVID-19 TÜNETE VAN. 
MIT TEGYEK?


