
1. آیا شما ییک از عالئم جدید یا بدترشونده زیر را دارید؟

کاهش یا از دست تب یا لرز
دادن حس بویا�ی یا 

چشا�ی

 تهوع،
 استفراغ یا اسهال

ن زیر 18 سال( )فقط سن�ی

” را انتخاب کنید، مگر آن که عالمت جدید یا متفاوت باشد یا بدتر شود. اگر مشکل سالمت قبیل دارید که عالئم مشابه دارد، “خ�ی

” را  ، درد عضال�ن یا مفصیل خفیف ظرف 48 ساعت بعد از دریافت واکسن COVID-19 بروز کند، “خ�ی
گ

*اگر عالیم رسدرد، خست�
انتخاب کنید و همچنان دستورالعمل های بهداشت عمویم را دنبال کنید. اگر عالیم بیش از 48 ساعت طول کشید، “بله”را انتخاب کنید. 

گ
 احساس خستیک

 شدید یا درد عضال�ن یا 
مفصیل*

ن 18+( )فقط سن�ی
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، واحد سالمت عمویم یا آژانس خدمات مرزی کانادا به شما گفته است که باید  ن کننده خدمات درما�ن 2.   آیا یک پزشک، تام�ی
خود را ایزوله کنید )در خانه بمانید(؟ 

•  این یم تواند به خاطر شیوع، پیگری تماس یا مسافرت خارج از کانادا در 14 روز گذشته باشد.   

، واحد سالمت عمویم یا آژانس خدمات مرزی کانادا به  ن کننده خدمات درما�ن  یم کنید که یک پزشک، تام�ی
گ

3.   آیا با فردی زند�
او گفته است که باید خود را ایزوله کند )در خانه بماند(؟

•  اگر واکسینه کامل هستید** یا جواب آزمایش COVID-19 شما در 90 روز گذشته مثبت شده است و بعد از آن پاک اعالم     
” را انتخاب کنید. شدید، “خ�ی
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تهیه شده بر مبنای توصیه ها و دستورالعمل های صادره توسط
دف�ت مسئول پزش� و سالمت ارشد 

بله

خ�ی

بله

خ�ی

پوس�ت غربالگری COVID-19 متولیان
همه متولیان قبل از ورود به این مکان، باید خود-غربالگری کنند. 

اگر جواب هر یک 
از سوال های فوق 

“بله” بود:

وارد این مکان 
نشوید

از توصیه بهداشت عمویم 
وی کنید تورنتو پ�ی

**واکسینه کامل به این مع�ن است که 14 روز یا بیش تر از تاریــــخ دریافت دوز دوم واکسن های COVID-19 طبق تعریف وزارت بهداشت انتاریو گذشته باشد.
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