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الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية قبل 
الدخول إلى مركز رعاية الطفل

االسم:                                التاريخ:                                      الوقت:

انسداد أو سيالن األنف صداع

1. هل يعاني الطالب من أي من األعراض التالية سواء كانت جديدة أو ازدادت سوءاً؟

حمى < 37.8 درجة مئويةفقدان حاسة التذوق أو الشم سعال
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2. هل عند أي فرد من أسرتك عارض واحد أو أكثر من األعراض أعاله؟
 

3. هل سافر أي فرد من أسرتك خارج كندا خالل 14 يوماً الماضية؟
 

4. هل تم إبالغ أي فرد من أسرتك بأنه خالط شخصاً مصاباً بكوفيد – 19 أو تم الطلب منه البقاء في 
المنزل والعزل الذاتي؟
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التحديث في 23 فبراير 2021

* بالنسبة لألطفال الذي يعانون من حالة صحية موجودة من قبل حددها مقدم الرعاية الطبية، يجب عليهم عدم اإلجابة بـ “نعم”، ما لم تكن األعراض جديدة أو مختلفة أو ازدادت سوءاً. الرجاء مراقبة 
التغييرات التي تطرأ على األعراض العادية لطفلك.

صعوبة في التنفس 

الشعور بتوعك أو 
ألم في العضالت 

أو التعب

احتقان الحلق أو ألم أثناء غثيان، قيء أو إسهال
البلع

لو كان الجواب “نعم” 
على أي أعراض:

يجب مالزمة المنزل 
والعزل الذاتي

إجراء 
فحص

االتصال بمقدم الرعاية الطبية

لو كان الجواب 
“نعم” على 

األسئلة 2، 3، 
أو 4:

اتباع تعليمات صحة تورنتو العامةيجب مالزمة المنزل
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نعم

يجب على طفلك مالزمة المنزل والعزل الذاتي 	 
مدة 10 أيام من يوم بداية األعراض عنده.

بعد 10 أيام، يمكنه العودة إلى مركز رعاية الطفل 	 
في حال طرأ تحسن على أعراضه.

يجب على أي فرد في المنزل الذي يذهب إلى 	 
مركز رعاية الطفل مالزمة المنزل لمدة 14 

يوماً.

لو قام مقدم الرعاية الطبية بتشخيص المرض على 	 
أنه ال يتعلق بكوفيد – 19، عندئذ يمكن لطفلك 
العودة إلى مركز رعاية الطفل بعد مضي 24 

ساعة على تحسن أعراضه. ويمكن لباقي األفراد 
في المنزل الذهاب إلى مركز رعاية الطفل.

لم يخضع
 للفحص

يجب إبالغ مركز رعاية الطفل الخاص 	 
 بطفلك عن نتيجة فحصه اإليجابية 

لكوفيد -19.

يجب على طفلك مالزمة المنزل والعزل 	 
الذاتي لمدة 10 أيام من يوم بداية األعراض 

عنده.

يجب على أفراد األسرة والمخالطين العزل 	 
الذاتي مدة 14 يوماً على أقل تقدير.

ستتصل بكم صحة تورنتو العامة إلجراء 	 
االستقصاء وتقديم المزيد من االرشادات.

إيجابية

يمكن لطفلك العودة إلى مركز رعاية 	 
الطفل بعد مضي 24 ساعة على تحسن 

األعراض عنده.

يمكن ألشقائه والبالغين الذين يذهبون إلى 	 
مركز رعاية الطفل العودة فوراً إلى 

مركز رعاية الطفل طالما ال يعاني أفراد 
األسرة من أعراض أو أنهم لم يخالطوا 

حاالت إيجابية.

سلبية

ال

يجب إبالغ مركز رعاية الطفل الخاص بطفلك عن األعراض التي يعاني منها.	 
يجب على طفلك مالزمة المنزل والعزل الذاتي وإجراء فحص.	 
أي فرد في المنزل الذي يذهب إلى مركز رعاية الطفل يجب عليه مالزمة 	 

المنزل والعزل الذاتي إلى أن تكون نتيجة فحص طفلك سلبية.

يجب على كل فرد ال سيما أفراد أسرتك مالزمة المنزل والعزل الذاتي. يجب إجراء 	 
فحص لطفلك.

لو كانت النتيجة إيجابية، يجب إبالغ مركز رعاية الطفل الخاص بطفلك عن النتيجة 	 
اإليجابية. ستتابع صحة تورنتو العامة معكم لمزيد من االرشادات.

لو كانت النتيجة سلبية، يكون الطفل بحاجة للعزل الذاتي مدة 14 يوماً من آخر يوم 	 
خالط فيه حالة إيجابية. يجب على كل طفل في المنزل العزل الذاتي من مركز رعاية 

الطفل إلى أن يستكمل الشخص الذي خالط الحالة اإليجابية العزل الذاتي.
في حال لم يتم إجراء فحص لطفلك، فإنه بحاجة للعزل الذاتي مدة 10 أيام. ويجب 	 

على المخالطين في األسرة مالزمة المنزل والعزل الذاتي مدة 14 يوماً.

في حال سافر أحد أفراد أسرتك خارج كندا خالل 14 يوماً الماضية، يكون مطلوباً من ذلك الشخص العزل الذاتي مدة 14 يوماً. كما يجب على كل فرد في المنزل مالزمة 
المنزل وعدم الذهاب إلى مركز رعاية الطفل لحين استكمال الشخص المسافر 14 يوماً من الحجر الصحي. في حال كان الشخص معفى من الحجر الصحي بداعي السفر نظراً 

ألنه يقوم بعمل أساسي )مثل سائق شاحنة، طيار(، فإن باقي األفراد في المنزل يمكنهم الذهاب إلى مركز رعاية الطفل.

 يعاني طفلي من 1 أو أكثر من أعراض كوفيد -19. 
ما الذي يجب أن أفعله؟

هل خالط طفلك شخصاً كانت نتيجته لفحص كوفيد – 19 إيجابية؟

ماذا كانت نتيجة فحص كوفيد – 19 لطفلك؟ 




