COVID-19
Nome:

Favor preencher antes de
entrar no infantário
Data:			

Hora:

1. A criança apresenta qualquer dos seguintes sintomas, novos ou piores?*
Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Tosse

Febre > 37.8°C

Dificuldade para respirar

Perda do olfato ou paladar

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Dor de garganta
ou ao engolir

Nariz constipado ou
a escorrer

Se respondeu que
“SIM” a algum
sintoma:

Fique em
casa, em
isolamento

Dor de cabeça

Faça o
teste

Náusea, vómitos
ou diarreia

Contacte um
provedor de
cuidados de saúde

Ou

2. Há algum irmão ou outra criança em casa que apresente um ou
mais dos sintomas acima?
3. A criança viajou para fora do Canadá nos últimos 14 dias?
4. A criança foi informada que teve contacto próximo com alguém
que está doente com COVID-19?
5. A criança foi informada que tem de ficar em casa, em isolamento?

Se respondeu que
“SIM” às perguntas
2, 3, 4 ou 5:

Fique em casa,
em isolamento

Mal-estar, dores
musculares,
cansaço

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Siga as orientações
da saúde pública

*Crianças que tiverem uma condição de saúde pré-existente, identificada por um provedor de cuidados de saúde, a qual apresente os
mesmos sintomas, não responda que SIM, a menos que o sintoma seja novo, ou esteja diferente ou pior. Fique atento a mudanças nos
sintomas costumeiros da sua criança.
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MINHA CRIANÇA APRESENTA 1 OU MAIS SINTOMAS DE
COVID-19. QUE DEVO FAZER?
A sua criança teve contato próximo com alguém
que testou positivo à COVID-19?
Sim

Não

• Todos os membros do agregado familiar devem ficar em casa, em
isolamento. Faça o teste à sua criança.
• Se o resultado for positivo, informe o infantário da sua criança. A
Saúde Pública de Toronto entrará em contato com mais orientações.
• Se o resultado for negativo, a criança tem de continuar em
isolamento até ser liberada pela Saúde Pública de Toronto (as
pessoas que tiveram contato próximo precisam de ficar em
isolamento durante 14 dias). Os demais membros do agregado
familiar podem retornar ao trabalho/escola, contanto que não
apresentem sintomas.

• Informe o infantário da sua criança que ela apresenta sintomas.
• A sua criança deve ficar em casa, em isolamento, e ser testada.
• Os irmãos da criança também terão de ficar em casa, em
isolamento, até que o teste da criança resulte negativo ou, se
não for testada, durante 10 dias.
• Os adultos do agregado familiar, inclusive os pais, devem
observar se começam a apresentar sintomas, mas se não os
tiverem, podem ir ao trabalho.

• Se não fizer o teste à sua criança, ela tem de ficar em isolamento
durante 10 dias. Os contatos do agregado familiar também terão
de ficar em casa, em isolamento, durante 14 dias.

• Se algum adulto desenvolver sintomas, deve ficar em casa, em
isolamento, e fazer o teste.

Qual foi o resultado do teste à COVID-19
da sua criança?

POSITIVO
• Avise o infantário da sua criança que o
resultado do teste à COVID-19 foi positivo.
• A sua criança tem de ficar em casa, em
isolamento, durante 10 dias, a contar do
início dos sintomas.
• Os membros do agregado familiar e
contatos próximos também devem ficar
em isolamento durante 14 dias.
• A Saúde Pública de Toronto entrará em
contacto consigo para investigar e dar mais
orientações
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NEGATIVO

• A sua criança pode retornar
ao infantário 24 horas após
os sintomas começarem a
melhorar.
• Os irmãos podem retornar à
escola imediatamente.

NÃO FEZ
O TESTE
• A sua criança deve ficar em casa, em isolamento,
durante 10 dias, a contar do início dos sintomas.
• Após 10 dias a criança pode retornar ao
infantário, se os sintomas estiverem melhores.
• Os irmãos da criança também precisam de ficar
em casa, em isolamento, durante 10 dias.
• Os adultos do agregado familiar, inclusive
os pais, devem observar se começam a
apresentar sintomas, mas se não os tiverem,
podem ir ao trabalho.
• Se um provedor de cuidados de saúde
diagnosticar outra patologia, não relacionada
à COVID-19, a sua criança pode retornar
ao infantário 24 horas após seus sintomas
melhorarem. Neste caso, os irmãos não
precisam de ficar em isolamento durante 10 dias.

