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

Висока 
температура 

або озноб

Зниження або 
втрата відчуття 
смаку або нюху

Нудота, блювота 
або діарея

(тільки для осіб 
молодше 18 років)

Якщо Ви маєте інше захворювання, яке має аналогічні симптоми, виберіть відповідь “Ні”, окрім випадків, 
коли з’являються нові, відмінні симптоми, або коли наявні симптоми погіршуються.

*Якщо такі симптоми, як невелика втома, біль у м’язах або суглобах, з’являються протягом 48 годин після 
щеплення від COVID-19, виберіть “Ні” і продовжуйте вживати усіх запобіжних заходів. Якщо симптоми 
тривають понад 48 годин або погіршуються, виберіть відповідь “Так”.

Сильна втома, 
біль у м’язах або 

суглобах*

(тільки для осіб старше 
18 років)

Кашель Утруднене 
дихання
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2.   Чи казав Вам хтось із лікарів, медиків, представників органу охорони здоров’я або 
Канадської прикордонної служби, що у цей час Ви маєте перебувати на самоізоляції 
(залишатися вдома)?

  •  Це може бути пов’язано із спалахом захворювання, відстеженням контактів або поїздкою за 
межі Канади протягом попередніх 14 днів.

3.   Чи казав хтось із лікарів, медиків або представників органу охорони здоров’я комусь 
з осіб, які мешкають разом з Вами, що такі особи мають у цей час перебувати на 
самоізоляції? 

  •  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”
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Постер стосовно скринінгу постійних відвідувачів 
на COVID-19
Усі постійні відвідувачі повинні проводити само-скринінг до входу на територію.

Якщо на 
будь-яке із 
зазначених 
вище запитань 
відповідь “Так”:

Не заходьте на 
цю територію.

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

** 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).

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

