COVID-19
İsim:

Lütfen çocuk bakım yerine
girmeden önce doldurun

Tarih:

Saat:

1. Çocuğunuz aşağıdaki yeni veya kötüleşen belirtilerden herhangi birine sahip mi?*
Evet

Evet

Evet

Evet

Hayir

Hayir

Hayir

Hayir

37,8˚C’den
yüksek ateş

Öksürük

Nefes darlığı

Tat veya
koku kaybı

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayir

Hayir

Hayir

Hayir

Hayir

Boğaz ağrısı veya
yutkunma zorluğu

Burun tıkanıklığı
veya akıntısı

Herhangi bir
belirti için “EVET”
dediyseniz:

Evde kalın
ve kendinizi
izole edin

Baş ağrısı

Bulantı, kusma
veya ishal
Test
yaptırın Veya

2. Evinizde yukarıdaki belirtilerden bir veya daha fazlasına sahip
bir çocuk veya kardeş var mı?

Kendini iyi
hissetmeme, kas
ağrısı, halsizlik

Bir sağlık uzmanı
ile iletişime geçin

Evet

Hayir

3. Çocuk geçtiğimiz 14 gün içinde Kanada dışına seyahat etti mi?

Evet

Hayir

4. Çocuğun COVID-19 geçiren biriyle yakın temasta bulunduğu
tespit edildi mi?

Evet

Hayir

5. Çocuğa evde kalması ve kendini izole etmesi için talimat verildi mi?

Evet

Hayir

2, 3., 4. veya 5.
soruya “EVET”
dediyseniz

Evde kalın
ve kendinizi
izole edin

Kamu sağlığı
tavsiyelerine uyun

* Yeni, farklı veya kötüleşen belirti söz konusu olmadığı sürece, belirtilerinin süregelen bir sağlık durumundan kaynaklandığı sağlık
uzmanı tarafından tespit edilen çocuklar EVET cevabı vermemelidir. Çocuğunuzun normal belirtilerindeki değişikliklere bakın.
Aralık 2020’de güncellenmiştir
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ÇOCUĞUMUN 1 VEYA DAHA FAZLA COVID-19
BELİRTİSİ VAR. NE YAPMAM GEREKİR?
Çocuğunuz COVID-19 geçiren biriyle
yakın temasta bulundu mu?

EVET

HAYIR

• Tüm hane halkının evde kalması ve kendini izole etmesi gerekir.
Çocuğunuza test yaptırın.

• Belirtileri olduğunu çocuğunuzun bakım merkezine bildirin.

• Pozitif çıkarsa çocuğunuzun bakım merkezine haber verin. Toronto Kamu Sağlığı izlenecek adımlar için sizinle iletişime geçecektir.

• Çocuğun testi negatif çıkana kadar veya test edilmediği takdirde
10 gün boyunca çocuğun kardeşlerinin de evde kalması ve kendini
izole etmesi gerekecektir.

• Negatif çıksa bile Toronto Kamu Sağlığı tarafından onaylanana
dek çocuk kendini izole etmelidir (yakın temasta bulunan kişiler
14 gün kendini izole etmelidir). Hane halkı üyeleri semptomları
olmadığı sürece işe / okula dönebilirler
• Çocuğunuz test yaptırmazsa, 10 gün boyunca kendisini izole
etmesi gerekir. Temasta bulunan hane halkının da 14 gün boyunca
evde kalması ve kendini izole etmesi gerekecektir

• Çocuğunuz evde kalmalı, kendini izole etmeli ve test yaptırmalıdır.

• Anne ve baba dahil olmak üzere evdeki yetişkinlerin belirtileri kendi
kendine izlemesi gerekecektir, ancak belirtileri olmadığı sürece
yetişkinler işe gidebilir.
• Yetişkinin belirti göstermesi durumunda evde kalması, kendini
izole etmesi ve test yaptırması gerekir.

Çocuğunuzun COVID-19 testinin sonucu neydi?

POZİTİF

• COVID-19 testinin pozitif çıktığını
çocuğunuzun bakım merkezine
bildirin.
• Belirtilerin başladığı tarihten itibaren çocuğunuz evde kalmalı ve 10
gün boyunca kendini izole etmelidir.
• Hane halkı ve yakın temasta bulunan kişilerin de 14 gün boyunca
kendini izole etmesi gerekir.
• Toronto Kamu Sağlığı tahkikat
başlatacak ve izleyen adımları
bildirmek için sizinle temasa
geçecektir
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NEGATİF

• Çocuğunuz, belirtilerinin düzelmeye başlamasının üzerinden
24 saat geçtikten sonra bakım
merkezine dönebilir.
• Kardeşler derhal okula dönebilir.

TEST
YAPTIRMADI

• Belirtilerin başladığı tarihten itibaren
çocuğunuz evde kalmalı ve 10 gün
boyunca kendini izole etmelidir.
• 10 günden sonra, belirtileri düzelmeye
başladıysa bakım merkezine dönebilir.
• Çocuğun kardeşlerinin de 10 gün
boyunca evde kalması ve kendini izole
etmesi gerekecektir
• Anne ve baba dahil olmak üzere evdeki
yetişkinlerin belirtileri kendi kendine
izlemesi gerekecektir, ancak belirtileri
olmadığı sürece yetişkinler işe gidebilir.
• Bir sağlık uzmanı, COVID-19 ile ilgili
olmayan bir durum olduğunu teşhis
ederse, çocuğunuz belirtileri düzeldikten 24 saat sonra bakım merkezine
dönebilir. Bu durumda kardeşlerinin
10 gün boyunca kendini izole etmesi
gerekmez.

