
1. Jelentkeznek-e Önnél az alábbi új vagy súlyosbodó tünetek?  

COVID-19 Személyzeti átvilágítási kérdőív

Név:                                    Dátum:         Időpont: 

A személyzet minden tagjának ki kell töltenie a műszak megkezdése vagy a munkahelyre való 
belépése előtt.

Igen Nem 

Frissítve 2021. október 12-én

2.  Van a háztartásában olyan személy, akinél a fenti tünetek közül egy vagy több fennáll, és/vagy a tünetek  
  észlelése után a vizsgálati eredményekre vár?
  • Ha Ön teljeskörűen be van oltva**, vagy az elmúlt 90 napban pozitív lett a COVID-19-re, de azóta egészségesnek nyilvání  
   tották, válaszoljon „Nem”-mel. 
  • Ha családtagja enyhe fáradtsága, izom- vagy ízületi fájdalmai a COVID-19 elleni oltás beadását követő 48 órán belül  
   jelentkeztek, válassza a „Nem” lehetőséget. Ha a tünetei 48 óránál tovább tartanak, válassza az „Igen” lehetőséget.

3.  Értesítették-e Önt az elmúlt 10 nap alatt, hogy COVID-19-cel fertőzött személlyel közeli kapcsolatban volt,  
  vagy mondták-e Önnek azt, hogy maradjon otthon és önként elkülönítve? 
  • Ha Ön teljeskörűen be van oltva**, az elmúlt 90 napban pozitív lett a COVID-19-tesztje, de már meggyógyult, vagy ha  
   a közegészségügy azt mondta Önnek, hogy nem kell karanténba mennie, válassza a „Nem” lehetőséget.

4.  Az elmúlt 10 napban pozitív lett-e a tesztje egy gyors antigénteszt vagy egy otthoni önteszt alapján?  
  • Ha azóta negatív lett egy laboratóriumi PCR-tesztjének az eredménye, válaszoljon „Nem”-mel.

5.  Az elmúlt 14 napban utazott-e Kanadán kívülre, ÉS tanácsolták-e azt Önnek, hogy vonuljon karanténba a    
  szövetségi karantén követelményeinek megfelelően? 
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A kezelőknek 30 napig meg kell őrizniük minden munkavállaló jelenléti adatait és  elérhetőségeit, majd ezt követően  
meg kell azokat semmisíteniük.

Az Egészségügyi Főorvosi Hivatal által kiadott ajánlásoknak és utasításoknak megfelelően kidolgozva

 Láz vagy 
hidegrázás

 Ízérzés vagy 
szaglás csökkenése 

vagy elvesztése

 Hányinger, hányás 
vagy hasmenés (csak 

18 éves kor alatt)

Erős fáradtság, izom- vagy 
ízületi fájdalom* (csak 18 

éves kor fölött)

Ha olyan az egészségi állapota, amely a tüneteket okozza, válassza a “Nem” lehetőséget. Ha a tünet új, eltérő vagy rosszabbodik, 
válassza az “Igen” -t.

** Ha a vakcina beadását követő 48 órán belül enyhe fáradtság, izom- vagy ízületi fájdalom jelentkezik, válaszoljon „Nem”-mel, és 
viseljen orvosi maszkot munka közben. Ha a tünetei 48 óránál tovább tartanak vagy rosszabbodnak, válassza az „Igen” lehetőséget.

Ha beteg, vagy betegségre utaló bármilyen tünete van, ideértve azokat is, akik fentebb nincsenek felsorolva, maradjon otthon, és 
szükség esetén kérje ki kezelőorvosa véleményét.

Köhögés  Légzési 
nehézség

Ha „IGEN” 
bármely tünetre: 

Maradjon otthon és 
vonuljon önkéntes 
karanténba

teszteltesse 
magát

vagy lépjen kapcsolatba 
egészségügyi  
szakemberrel

Ha „IGEN” a 2., 3., 4. 
vagy 5. kérdésre:

Maradjon 
otthon

és kövesse a Torontói Közegészségügyi 
Hivatal tanácsait

**A teljeskörű beoltottság legalább 14 nappal a COVID-19 oltási sorozat második adagja után, vagy az Ontariói Egészségügyi Minisztérium meghatározása szerint értendő.
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https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-10/EN_Worker_Screening_v10_Oct25.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario


• Otthon kell maradnia és el kell 
különülnie a tünetek jelent-
kezésének napjától számított 10 
napig. 10 nap elteltével  
visszamehet dolgozni, ha tünetei 
legalább 24 órája*** javulnak. 

• Ha az egészségügyi szolgáltató  
olyan állapotot diagnosztizált,  
amely nem kapcsolódik a  
COVID-19-hez, 24 órával*** a 
tünetei javulása után visszamehet 
dolgozni. 

•  Értesítse a munkahelyét.

•  Otthon kell maradnia és el  
kell különülnie a tünetek  
jelentkezésének napjától  
számított 10 napig.

•  A Torontói Közegészségügyi  
Hivatal vagy a helyi 
egészségügyi szolgálat felveszi 
Önnel a kapcsolatot, hogy  
vizsgálatot végezzen, és  
további utasításokat adjon.

Közeli kapcsolatban állt-e  
valakivel, akinek a COVID-19 
-tesztje pozitív lett az utóbbi 10 
nap során? 

A tünetek javulása után 24 órával*** 
visszamehet dolgozni. 
 

Ha Ön még nincs teljesen beoltva*:   
a pozitív személlyel való utolsó  
érintkezéstől számított 10 napig  
önkéntes karanténban kell maradnia.   

Ha Ön teljes mértékben be van oltva**: 
a tünetek javulása után 24 órával*** 
visszamehet dolgozni.

Ha csak a COVID-riasztó alkalmazáson 
keresztül kapott értesítést az  
érintkezéséről: a tünetek javulása után  
24 órával*** visszamehet dolgozni.

MI VOLT A COVID-19-TESZTJÉNEK EREDMÉNYE?

MIT TEGYEK, HA AZ ELMÚLT 14 NAPBAN KANADÁN 
KÍVÜLRE UTAZTAM:

• Maradjon otthon, és 14 napig önkéntes karanténba kell vonulnia, még akkor is, ha a tesztje negatív. 

• Ha a karanténról szóló törvény szerint mentességet kapott a szövetségi karantén alól  a csoportos karanténmentességi  
 követelmények szerint, akkor nem kell karanténba vonulnia.

• Ha tünetei vannak, még akkor is teszteltetnie kell magát, ha mentesül a szövetségi karantén alól. 

COVID-19-RE UTALÓ TÜNETEIM VANNAK,
MIT TEGYEK?
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POZITÍV: NEGATÍV:  
NINCS

 TESZTELVE:

Nem

Igen

Igen

Igen

  

 **A teljeskörű beoltottság legalább 14 nappal a COVID-19 oltási sorozat második adagja után, vagy az Ontariói Egészségügyi Minisztérium meghatározása szerint értendő.

***48 óra a gyomor- vagy béltünetek esetén

MARADJON OTTHON ÉS ÖNKÉNTES KARANTÉNBAN. TESZTELTESSE 
MAGÁT.
• Ha az enyhe fáradtság tünetei a vakcina beadását követő 48 órán belül jelentkeznek,   
 nem kell elkülönülnie. Munka közben orvosi maszkot kell viselnie. Ha a tünetei 48 óránál   
 tovább tartanak vagy rosszabbodnak, maradjon otthon, szigetelje el és teszteltesse le   
 magát.

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

