
1. Чи маєте Ви якісь нові симптоми з тих, що наведені нижче, або симптоми, які погіршуються? 

Ім’я:                               Дата:                Час:

Всі співробітники повинні заповнювати цей опитувальник до початку своєї робочої зміни або до 
виходу на робоче місце.

Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні

Оновлено 12 жовтня 2021 р.

2.   Чи хтось з осіб, які мешкають разом з Вами, має один або кілька симптомів, перелічених вище, та/або 
очікує на результати тесту після появи симптомів?

  •  Якщо Ви повністю вакциновані** або отримали позитивний результат тесту на COVID-19 протягом попередніх 90 днів і з 
того часу повністю одужали, виберіть відповідь “Ні” 

  •  Якщо такі симптоми, як невелика втома, біль у м’язах або суглобах, з’явилися в когось з осіб, які мешкають разом з Вами, 
протягом 48 годин після щеплення від COVID-19, виберіть відповідь “Ні”. Якщо їх симптоми тривають понад 48 годин або 
погіршуються, виберіть відповідь “Так”.

3.  Чи отримували Ви протягом минулих 10 діб сповіщення про тісний контакт з хворим на COVID-19 або 
вказівку залишатися вдома та самоізолюватися?

  •  Якщо Ви повністю вакциновані**, отримали позитивний результат тесту на COVID-19 протягом попередніх 90 днів і з 
того часу повністю одужали, або якщо представник органу охорони здоров’я повідомив вас про те, що Вам не потрібно 
самоізолюватися, виберіть відповідь “Ні”

4.   Протягом минулих 10 діб Ви отримували позитивний результат швидкого тесту на антитіла або 
домашнього тесту з набору для самодіагностики? 

  • Якщо після цього Ви отримали негативний результат лабораторного ПЛР-тесту, виберіть відповідь “Ні”

5.   Протягом минулих 14 діб Ви виїздили за межі Канади, І чи отримували Ви рекомендацію пройти карантин 
відповідно до федеральних карантинних вимог?
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Оператори мають вести облік усіх робітників, які прийшли на роботу, із зазначенням їхньої контактної інформації,  
зберігати ці документи протягом 30 діб, а потім знищувати їх.

Розроблено відповідно до рекомендацій та інструкцій Офісу головного санітарного лікаря Управління охорони здоров’я (Office of the Chief Medical Officer of Health)
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Нудота, блювота 
або діарея

(тільки для осіб  
молодше 18 років)

Якщо Ви маєте інше захворювання, яке має аналогічні симптоми, виберіть відповідь “Ні”. Якщо симптом є новим, відмінним від 
звичайних симптомів або погіршується, виберіть відповідь “Так”.

*Якщо такі симптоми, як невелика втома, біль у м’язах або суглобах, з’являються протягом 48 годин після щеплення, виберіть 
відповідь “Ні” і носіть на роботі медичну маску. Якщо симптоми тривають понад 48 годин або погіршуються, виберіть відповідь “Так”.

Якщо Ви захворіли або маєте якісь симптоми хвороби, в тому числі ті, які не були зазначені вище, залишайтеся вдома і за необхідності 
зверніться до лікаря.

Сильна втома,  
біль у м’язах або 

суглобах*

(тільки для осіб  
старше 18 років)

Кашель Утруднене 
дихання

або
Якщо стосовно будь-
якого з симптомів 
відповідь “ТАК”: 

залишайтеся 
вдома, 
самоізолюйтеся

і зробіть 
тест

зв’яжіться з Вашим 
лікарем.

Якщо на запитання 2, 3, 4 
або 5 відповідь “ТАК” :

** Термін «повністю вакцинований» означає, що після введення другої дози вакцини від COVID-19 минуло 14 або більше днів  
(або використовується визначення цього терміну, встановлене Міністерством охорони здоров’я Онтаріо).

Опитувальник про COVID-19 для скринінгу персоналу

Не заходьте на 
цю територію.

Виконуйте рекомендації 
Управління охорони здоров’я 
Торонто (Toronto Public Health)

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/2021-08/EN_Worker_Screening_v9Aug27%20Final.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario


• Ви маєте залишатися вдома і 
самоізолюватися протягом 10 діб 
з дня виникнення у Вас симптомів. 
Через 10 діб Ви можете повернутися 
на роботу, якщо Ваші симптоми 
слабшають протягом щонайменше 
24 годин***. 

• Якщо лікар поставив Вам діагноз, не 
пов’язаний з COVID-19, Ви можете 
повернутися на роботу через 24 
години*** після покращення Ваших 
симптомів. 

• Повідомте про це свого роботодавця.

• Ви маєте залишатися вдома і 
самоізолюватися протягом 10 діб з 
дня виникнення у Вас симптомів.

• Управління охорони здоров’я 
Торонто (Toronto Public Health) 
або Ваш місцевий орган охорони 
здоров’я зв’яжеться з Вами для 
проведення розслідування і надасть 
Вам подальші вказівки.

Чи мали Ви тісний контакт із 
кимось, хто має позитивний 
результат тесту на COVID-19, 
протягом минулих 10 діб?

Ви можете повернутися на роботу 
через 24 години*** після того, як Ваші 
симптоми почали слабшати. 

Якщо Ви не були повністю 
вакциновані**: Ви маєте 
самоізолюватися на 10 діб з моменту 
останнього контакту з особою, яка 
має позитивний результат тесту на 
COVID-19. 

Якщо Ви повністю вакциновані**: 
Ви можете повернутися на роботу 
через 24 години*** після того, як Ваші 
симптоми почали слабшати.

Якщо Ви лише отримали 
повідомлення про контакт із 
хворим на COVID-19 через систему 
COVID Alert: Ви можете повернутися 
на роботу через 24 години*** після 
того, як Ваші симптоми почали 
слабшати.

ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА І САМОІЗОЛЮЙТЕСЯ. ЗДАЙТЕ ТЕСТ
•   Якщо такий симптом, як невелика втома, з’являється протягом 48 годин після щеплення, Вам не 

треба самоізолюватися. На роботі Ви зобов’язані носити медичну маску. Якщо Ваші симптоми 
тривають понад 48 годин або посилюються, залишайтеся вдома, самоізолюйтеся і здайте тест.

ЯКИМ БУВ РЕЗУЛЬТАТ ВАШОГО ТЕСТУ НА COVID-19?

Я ВИЇЗДИВ (ВИЇЗДИЛА) ЗА МЕЖІ КАНАДИ ПРОТЯГОМ МИНУЛИХ 14 ДІБ,  
ЩО Я МАЮ РОБИТИ?

•  Ви маєте залишатися вдома і самоізолюватися протягом 14 діб, навіть якщо результат Вашого тесту на COVID-19 є 
негативним. 

•  Якщо Ви звільнені від федерального карантину відповідно до виключень, які стосуються звільнення певних груп осіб 
від виконання карантинних вимог передбачених Законом про карантин, Вам не треба самоізолюватися.

•  Якщо у Вас виникли симптоми, то навіть якщо Ви звільнені від федерального карантину, Вам все одно слід здати тест. 

У МЕНЕ ВИНИКЛИ СИМПТОМИ COVID-19,
ЩО Я МАЮ РОБИТИ?

TORONTO.CA/COVID19

Позити 
вним

Нега 
тивним

Ви не  
здавали  

тест

Ні

Так

Так

Так

** Термін «повністю вакцинований» означає, що після введення другої дози вакцини від COVID-19 минуло 14 або більше днів (або використовується визначення цього терміну, 
встановлене Міністерством охорони здоров’я Онтаріо).

***48 годин для симптомів, пов’язаних із шлунком і кишечником.

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://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

