
1. Você tem qualquer dos sintomas ou sinais abaixo, novos ou a piorar?

 Febre ou 
Calafrios

 Redução ou perda 
do olfato ou 

paladar

Náuseas, 
vómitos ou 

diarreia 
(18 apenas)

 Se você tiver uma condição de saúde que apresenta os mesmos sintomas, selecione o “Não,” a menos que 
o sintoma seja novo, esteja diferente ou a piorar.

*Se estiver levemente cansado, ou se a dor nos músculos e articulações ocorreu 48 horas após a toma da 
vacina contra a COVID-19, selecione o “Não” e continue a cumprir todas as medidas da saúde pública. Se 
os sintomas duraram mais que 48 horas ou estão a piorar, selecione o “Sim”.

Muito cansaço, dores 
nos músculos ou 

articulações*
(idade 18+ apenas)

Tosse  Dificuldade 
em respirar
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 2.  Algum médico, provedor de cuidados de saúde, agente da saúde pública ou a Agência de Serviços  
 de Aduana do Canadá (Canadian Border Services Agency) disse que você deveria estar em  
 isolamento (ficar em casa)? 
 • Isso pode ser devido a um surto, rastreio de contactos ou viagem para fora do Canadá nos últi 
  mos 14 dias.

3.  Você vive com alguém a quem um médico, provedor de cuidados de saúde ou agente da saúde  
  pública disse que deveria estar em isolamento? 
  • Se você estiver completamente vacinado** ou se testou positivo à COVID-19 nos últimos  
   90 dias, mas foi liberado, selecione o “Não.” 
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Sim

Não

Sim

Não

COVID-19 Cartaz de Rastreio de Fregueses
Todos têm de fazer o rastreio antes de entrar neste estabelecimento.

Se respondeu que 
“SIM” a qualquer das 
perguntas acima:

Não entre neste 
estabelecimento

Siga as orientações da Saúde  
Pública de Toronto

** Completamente vacinado significa que se passaram 14 dias ou mais desde a toma da segunda dose de uma série de vacinas contra a COVID-19, ou conforme 
definido pelo Ministério da Saúde do Ontário.
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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.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID_19_bus_orgs_question_signage.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

