
1. هل عندك أي من األعراض أو العالمات التالية سواء كانت جديدة أو تزداد سوءاً؟

حمى أو قشعريرة 
برد

ضعف او فقدان حاسة 
التذوق أو الشم

غثيان، قيء أو إسهال
)العمر > 18 سنة فقط(

إذا كنت تعاني من حالة مرضية ولها نفس األعراض، يجب اختيار “ال”، ما لم تكن األعراض جديدة، مختلفة أو تزداد سوءاً.

*إذا حصل تعب طفيف، أو ألم في العضالت أو المفاصل خالل 48 ساعة بعد التطعيم بأحد لقاحات كوفيد – 19، يجب اختيار “ال” واالستمرار في 
متابعة جميع إرشادات الصحة العامة. وإذا استمرت األعراض أكثر من 48 ساعة أو ازدادت سوءاً، يجب اختيار “نعم”.

تعب شديد، ألم في العضالت 
أو المفاصل*

)العمر 18 سنة وما فوق فقط(

صعوبة في التنفسسعال
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2.   هل طلب منك، الطبيب، أو مقدم الرعاية الصحية، أو وحدة الصحة العامة، أو وكالة خدمات الحدود الكندية بوجوب العزل الذاتي حالياً 
)مالزمة المنزل(؟

•  قد يكون هذا بسبب تفشي المرض، تتبع المخالطين، أو السفر خارج كندا خالل 14 يوماً الماضية.   

3.   هل تقيم مع شخص طلب منه الطبيب، أو مقدم الرعاية الصحية، أو وحدة الصحة العامة، أو وكالة خدمات الحدود الكندية بوجوب العزل 
الذاتي حالياً؟

•  إذا كنت حاصل على اللقاح كامالً** أو كانت نتيجة فحص كوفيد – 19 إيجابية خالل 90 يوماً الماضية وكنت قد حصلت على تصريح،    
يجب اختيار “ال”
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تم االعداد بما يتطابق مع التعليمات واالرشادات الصادرة عن مكتب المسؤول الطبي في وزارة الصحة
Office of the Chief Medical Officer of Health

إعالن فحص كوفيد – 19 لمرتادي هذا المكان
يجب على جميع المرتادين اإلجابة على األسئلة التالية قبل الدخول إلى هذا المكان.

إذا كان الجواب “نعم” 
يجب اتباع إرشادات صحة تورنتو ال تدخل هذا المكانعلى األسئلة أعاله:

العامة

**حاصل على اللقاح كامالً هو من مضى عليه 14 يوماً أو أكثر بعد التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كوفيد – 19 المؤلف من جرعتين، أو وفق ما تحدد وزارة الصحة في أونتاريو.

نعم

ال

نعم
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