
1. Czy masz którykolwiek z poniższych nowych lub pogarszających się objawów lub oznak? 

COVID-19 Kwestionariusz samooceny dla pracowników

Imię i nazwisko:            Data:         Czas:

Wszyscy pracownicy muszą go wypełnić przed rozpoczęciem zmiany lub wejściem na miejsce 
pracy.
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2.  Czy ktoś z Twojej rodziny ma jeden lub więcej z powyższych objawów i/lub czeka na wyniki badań po  
  wystąpieniu objawów?
  • Jeśli jesteś w pełni zaszczepiony/zaszczepiona** lub uzyskałeś/uzyskałaś pozytywny wynik testu na COVID-19 w ciągu  
   ostatnich 90 dni i od tego czasu zostałeś oczyszczony/zostałaś oczyszczona, wybierz „Nie”. 
  • Jeśli domownik ma łagodne zmęczenie, ból mięśni lub stawów, które wystąpiły w ciągu 48 godzin po otrzymaniu  
   szczepionki COVID-19, wybierz „Nie”. Jeśli ich objawy trwają dłużej niż 48 godzin, wybierz „Tak”.

3.  Czy w ciągu ostatnich 10 dni zostałeś powiadomiony/zostałaś powiadomiona o bliskim kontakcie z osobą z   
  COVID-19 lub kazano Ci zostać w domu i izolować się? 
  • Jeśli jesteś w pełni zaszczepiony/ zaszczepiona**, uzyskałeś/uzyskałaś pozytywny wynik testu na COVID-19 w ciągu  
   ostatnich 90 dni i od tego czasu zostałeś oczyszczony/zostałaś oczyszczona lub jeśli organizacja zdrowia publiczneggo  
   powiedziało Ci, że nie musisz się izolować, wybierz „Nie”.

4.  Czy w ciągu ostatnich 10 dni wynik szybkiego testu antygenowego lub domowego zestawu do  
  samotestowania był pozytywny? 
  • Jeśli od tego czasu wynik testu PCR przeprowadzonego w laboratorium był negatywny, wybierz „Nie”.

5.  Czy w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś poza Kanadę ORAZ polecono Ci poddać się kwarantannie zgodnie z   
  federalnymi wymogami kwarantanny?

TORONTO.CA/COVID19

Właściciele firm muszą przechowywać rejestr obecności + dane kontaktowe wszystkich pracowników przez 30 dni, a następnie niszczyć.

Opracowany zgodnie z zaleceniami i instrukcjami wydanymi przez Biuro naczelnego lekarza

 Gorączkę lub 
dreszcze

 Zmniejszenie lub 
utrata smaku lub 

zapachu 

 Nudności, wymioty 
lub biegunkę (tylko w 

wieku <18 lat)

Silne zmęczenie, obolałe 
mięśnie lub stawy* (tylko 

w wieku 18+)

Jeśli masz istniejący stan zdrowia, który daje objawy, wybierz „Nie”. Jeśli objaw jest nowy, inny lub pogarsza się, wybierz „Tak”.

* Jeśli w ciągu 48 godzin po otrzymaniu szczepionki wystąpią lekkie zmęczenie, bóle mięśni lub stawów, wybierz „Nie” i noś maskę 
medyczną podczas pracy. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 48 godzin lub nasilają się, wybierz „Tak”.

Jeśli jesteś chory/chora lub masz jakiekolwiek objawy choroby, w tym te niewymienione powyżej, zostań w domu i w razie potrzeby 
zwróć się o ocenę do swojego lekarza.

 Kaszel  Trudności w 
oddychaniu

Jeśli odpowiesz „TAK”  
na jakiekolwiek  
objawy:  

Zostań w domu i 
izoluj się 
 

zrób 
test 

skontaktuj się z 
lekarzem

Jeśli odpowiesz „TAK” 
na pytania 2, 3, 4 lub 5:

Zostań w 
domu

Postępuj zgodnie z poradą Organizacji  
zdrowia publicznego w Toronto

** Pełne szczepienie oznacza 14 dni lub więcej po drugiej dawce serii szczepionek COVID-19 lub zgodnie z definicją Ministerstwa zdrowia Ontario.
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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://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-10/EN_Worker_Screening_v10_Oct25.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario


• Musisz pozostać w domu i izolować 
się przez 10 dni od dnia, w którym 
pojawiły się objawy. Po 10 dniach 
możesz wrócić do pracy, jeśli  
objawy ustępują przez co najmniej 
24 godziny***.

• Jeśli pracownik służby zdrowia 
zdiagnozował stan niezwiązany z 
COVID-19, możesz wrócić do pracy 
24 godziny*** po ustąpieniu  
objawów. 

•  Powiadom swoje miejsce pracy.

•  Musisz pozostać w domu i 
izolować się przez 10 dni od 
dnia, w którym pojawiły się 
objawy.

•  Organizacja zdrowia  
publicznego w Toronto lub 
lokalna jednostka zdrowia 
skontaktuje się z Tobą w celu 
przeprowadzenia dochodzenia  
i przekaże dalsze instrukcje.

Czy jesteś bliskim kontaktem 
osoby, która uzyskała pozytywny 
wynik testu na COVID-19 w ciągu 
ostatnich 10 dni? 

Możesz wrócić do pracy 24 godziny*** po 
ustąpieniu objawów. 
 

Jeśli nie jesteś w pełni zaszczepiony/ 
zaszczepiona **: musisz izolować się przez 
10 dni od ostatniego kontaktu z osobą, 
która była pozytywna.     

Jeśli jesteś w pełni zaszczepiony/ 
zaszczepiona**:  
możesz wrócić do pracy po 24  
godzinach*** po ustąpieniu objawów.

Jeśli otrzymałeś/otrzymałaś powiadomienie 
o narażeniu tylko za pośrednictwem aplikacji 
COVID Alert:  możesz wrócić do pracy 24 
godziny*** po tym, jak objawy zaczną 
ustępować.

JAKI BYŁ WYNIK TWOJEGO TESTU NA COVID-19?

PODRÓŻOWAŁEM/PODRÓŻOWAŁAM POZA KANADĘ W CIĄGU  
OSTATNICH 14 DNI, CO MAM ZROBIĆ?

• Zostań w domu i izoluj się przez 14 dni, nawet jeśli wynik testu jest negatywny.

• Jeśli jesteś zwolniony/zwolniona z federalnej kwarantanny zgodnie z Wyłączeniami grupowymi, wymaganiami dotyczą  
 cymi kwarantanny  na mocy ustawy o kwarantannie, nie musisz izolować.

• Jeśli masz objawy, nawet jeśli jesteś zwolniony z federalnej kwarantanny, musisz zrobić badanie.

MAM OBJAWY COVID-19,
CO MAM ZROBIĆ?

TORONTO.CA/COVID19

POZYTYWNY:  NEGATYWNY:
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** Pełne szczepienie oznacza 14 dni lub więcej po drugiej dawce serii szczepionek COVID-19 lub zgodnie z definicją Ministerstwa zdrowia Ontario.

ZOSTAŃ W DOMU I IZOLUJ SIĘ. ZRÓB TEST.
• Jeśli objawy łagodnego zmęczenia wystąpią w ciągu 48 godzin po otrzymaniu  
 szczepionki, nie trzeba izolować. Podczas pracy musisz nosić maskę medyczną. Jeśli 
 objawy utrzymują się dłużej niż 48 godzin lub nasilają się, zostań w domu, izoluj się i   
 zrób test.

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://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
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

