COVID-19
Ім’я:						

Будь ласка, заповніть, перш
ніж заходити до дитячого
закладу

Дата:			

Час:

Учень має якісь з наступних симптомів, які є новими або погіршуються?*

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Температура вище
37,8˚C

Кашель

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Біль у горлі або при Закладений ніс або
ковтанні
нежить

Якщо щодо будьякого з симптомів
відповідь «ТАК»:

Утруднене дихання

Головний біль

Залишайтеся вдома
і самоізолюйтеся

Втрата відчуття смаку

Погане
самопочуття,
біль у м’язах або
втома

Пройдіть
тестування

або

Погане
самопочуття,
біль у м’язах або
втома
Зверніться до лікаря

2. Чи є у Вашій родині дитина або брат/сестра, який/яка має один або більше
із зазначених вище симптомів?

Так

Ні

3. Чи учень виїздив за межі Канади протягом минулих 14 діб?

Так

Ні

4. Чи учень отримував повідомлення про те, що він мав тісний контакт з
кимось, хворим на COVID-19?

Так

Ні

5. Чи було учню вказано залишатися вдома і самоізолюватися?

Так

Ні

Якщо на
запитання 2, 3,
4 або 5 відповідь
«ТАК»:

Залишайтеся вдома
і самоізолюйтеся

Виконуйте рекомендації
лікарів

*Діти, у яких лікарем було діагностовано іншу хворобу, яка має аналогічні симптоми, не повинні відповідати «ТАК», окрім випадків, коли такі симптоми є
новими, відмінними від звичайних симптомів або погіршуються. Звертайте увагу на зміну звичайних симптомів Вашої дитини.
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МОЯ ДИТИНА МАЄ 1 АБО БІЛЬШЕ СИМПТОМІВ COVID-19.
ЩО Я МАЮ РОБИТИ?
Чи мала Ваша дитина тісний контакт із кимось, хто
має позитивний результат тесту на COVID-19?

ТАК

НІ

•

Усі, у тому числі члени родини, мають залишатися вдома й самоізолюватися.
Ваша дитина має здати тест на COVID-19.

•

Повідомте дитячий заклад, до якого ходить Ваша дитина, про наявність у
Вашої дитини симптомів.

•

Якщо тест позитивний, повідомте про це дитячий заклад, до якого ходить
Ваша дитина. Управління охорони здоров’я Торонто (Toronto Public Health)
зв’яжеться з Вами і надасть подальші вказівки.

•

Ваша дитина має залишатися вдома, самоізолюватися та здати тест.

•

Брати/сестри Вашої дитини також мають залишатися вдома і самоізолюватися,
доки тест Вашої дитини не буде негативним, або, якщо дитина не здавала тест,
протягом 10 діб.

•

Дорослі, які проживають з дитиною, у тому числі батьки, мають спостерігати за
своїм самопочуттям і симптомами, але можуть ходити на роботу, якщо в них
немає симптомів.

•

Якщо у дорослого з’явилися симптоми, він має залишатися вдома,
самоізолюватися і здати тест.

•

•

Якщо тест негативний, Ваша дитина все одно має самоізолюватися, доки не
отримає дозвіл Управління охорони здоров’я припинити самоізоляцію (ті, хто
мав тісні контакти, мають самоізолюватися протягом 14 діб). Члени родини
можуть повернутися на роботу/до навчання, якщо вони не мають симптомів.
Якщо Ваша дитина не проходила тестування, вона має самоізолюватися
протягом 10 діб. Ті, хто контактував з родиною, також мають залишатися
вдома і самоізолюватися протягом 14 діб.

Яким був результат тесту Вашої дитини на
COVID-19?

ПОЗИТИВНИМ

ДИТИНА ТЕСТ
НЕ ЗДАВАЛА

НЕГАТИВНИМ

•

Повідомте дитячий заклад, до якого ходить Ваша
дитина, про те, що Ваша дитина має позитивний
результат тесту на COVID-19.

•

Ваша дитина може повернутися до дитячого
закладу через 24 години після того, як її
симптоми почати слабшати.

•

Ваша дитина має залишатися вдома і
самоізолюватися протягом 10 діб з дня
виникнення симптомів.

•

Ваша дитина має залишатися вдома й
самоізолюватися протягом 10 діб з дня появи
симптомів.

•

Брати/сестри можуть повернутися до школи
одразу.

•

Через 10 діб вона може повернутися до дитячого
закладу, якщо її симптоми слабшають.

•

Члени родини і ті, хто мав тісні контакти, також
мають самоізолюватися протягом 14 діб.

•

Брати/сестри дитини також мають залишатися
вдома і самоізолюватися протягом 10 діб.

•

Управління охорони здоров’я Торонто зв’яжеться
з Вами для проведення розслідування і надасть
Вам подальші вказівки.

•

Дорослі, які проживають з дитиною, у тому
числі батьки, мають спостерігати за своїм
самопочуттям і симптомами, але можуть ходити
на роботу, якщо в них немає симптомів.

•

Якщо лікар поставив Вашій дитині діагноз, не
пов’язаний із COVID-19, Ваша дитина може
повернутися до дитячого закладу через 24
години після покращення симптомів. У такому
випадки брати/сестри дитини не мають
самоізолюватися протягом 10 діб.
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