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 19 -إرشادات متابعة لطالب المدارس، الموظفين والزائرين الذين خضعوا لفحص كوفيد 

 :19 –في حال كنت تعاني من أعراض أو خالطت شخصاً مصاباً بكوفيد 

 العزل الذاتيأثناء انتظار نتيجة فحصك، يجب مالزمة المنزل و. 

 .ال تذهب إلى المدرسة أو العمل. فالنتائج تستغرق عدة أيام لتظهر 

 كيف تحصل على نتائج فحصك للحصول على معلومات يمكنك زيارة. 

  فحصه طالباً وعنده أعراض، يكون مطلوباً من األشقاء والبالغين في المنزل الذين يذهبون إلى  تملو كان الشخص الذي

   على األطفال/ اليافعين في المدرسة ملء استمارة . ويجب19 –ظهور نتيجة كوفيد  حينالمدرسة مالزمة المنزل ل

 ol screening19 student scho-DOVIC  استمارة المدرسة ملءالذين يذهبون إلى  يومياً. كما يجب على البالغين 

 19 School Staff/Visitor screening-COVID .ًيوميا 

  ى ديمها إلوتق استمارة التأكيدلء أن تقوم بم المدرسة، يجبلك العودة إلى  وكان مصرحفي حال كانت نتيجة فحصك سلبية

 مدرستك.

 

 ايجابية 19 –يجة فحصي لكوفيد كانت نت المنزل من أعراضفي فراد األال يعاني 

  يوماً  14يجب على جميع األفراد في المنزل العزل الذاتي مدة

مع الشخص الذي نتيجته إيجابية. من آخر يوم كانوا على األقل 

قت ويجب الترتيب إلجراء فحص لدى مركز التقييم في أقرب 

 ممكن.

 

 لو كانت نتيجة فحصك إيجابية:

 

 10لمدة   العزل الذاتيلو كانت عندك أعراض، يحب مالزمة المنزل و 

 أيام* بعد بداية األعراض.

 أيام* من تاريخ  10أعراض، يجب مالزمة المنزل مدة  ككن عندلو لم ت

 إجراء الفحص.

  يمكن أن يعاني األطفال الصغار من أعراض مستمرة طفيفة، مثل سيالن

األنف. في حال كانت األعراض ليست جديدة ولم تزداد سوءاً، يمكنهم 

 .أخرى أيام* لو لم تكن عندهم أعراض 10العودة إلى المدرسة بعد 

  اإليجابية.19 -لكوفيد يجب إبالغ مدرستك عن نتيجة فحصك 

 .ستتصل بك صحة تورنتو العامة لمزيد من االرشادات 

 

 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/?accordion=get-your-test-results
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/08/94e5-Survey-poster-Schools.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/12/9242-Screening-Questionaire-for-Staff-Visitors.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-guidelines-for-businesses-organizations/covid-19-guidance-elementary-secondary-schools/?accordion=back-to-school-confirmation-form
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
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المنزل من أعراضفي فراد األني ال يعا  كانت نتيجة فحصي سلبية ولكن أعاني من أعراض 

  بالنسبة لألطفال والبالغين في نفس المنزل الذين يذهبون إلى المدرسة

 يمكنهم العودة إلى المدرسة.

 

 

وعندك أعراض ولكن لم تخالط  ،لو كانت نتيجة فحصك سلبية

 شخصاً مصاباً:

 ساعة على تحسن  24إلى المدرسة بعد مضي  عودةيمكنك ال

مستمرة طفيفة، يمكن أن يعاني األطفال الصغار من أعراض أعراضك.  

مثل سيالن األنف. في حال كانت األعراض ليست جديدة ولم تزداد سوءاً، 

 .أخرى يمكنهم العودة إلى المدرسة لو لم تكن عندهم أعراض

 

 

 

 

  يكون األطفال في نفس المنزل الذين يذهبون إلى المدرسة بحاجة

 . ة المنزل لحين استكمالك لمدة العزل الذاتيملمالز

  بالنسبة للبالغين في المنزل، ال سيما الوالدين، الذين ال يذهبون أما

ليهم المراقبة الذاتية لألعراض. ولكن يمكنهم ع إلى المدرسة، يجب

 إلى العمل طالما ليس عندهم أعراض. الذهاب

 

 

لو كانت نتيجة فحصك سلبية، وعندك أعراض وخالطت شخصاً مصاباً 

 :19 –بكوفيد 

 يوماً من آخر يوم  14لمدة   لذاتيالعزل ايجب مالزمة المنزل و

 خالطت المريض.

  أيام من العزل  7لو كانت نتيجتك سلبية للفحص الذي تم اجراؤه قبل

 من مدة العزل الذاتي أو بعده. 10الذاتي، يجب إعادة الفحص في اليوم 

  من العزل الذاتي أو  7الفحص األولي في اليوم  تم إجراءفي حال

 أو بعده. 10بعده، ال يتوجب عليك إعادة الفحص في اليوم 

  يوماً، يمكنك العودة إلى المدرسة أو  14بعد العزل الذاتي لمدة

 العمل طالما ال تعاني من أعراض.

 

  بالنسبة لألطفال والبالغين في نفس المنزل الذين يذهبون إلى المدرسة

يوماً من  14المنزل لحين استكمالك مدة يجب عليهم أيضاَ مالزمة 

 العزل الذاتي بسبب السفر.

  بالنسبة للبالغين في المنزل، ال سيما الوالدين، الذين ال يذهبون إلى

ليهم المراقبة الذاتية لألعراض. ولكن يمكنهم ع يجب ة،المدرس

 الذهاب إلى العمل طالما ليس عندهم أعراض.

 

وعندك أعراض وسافرت خارج  كانت نتيجة فحصك سلبية، ي حالف

 كندا:

 يوماً من تاريخ عودتك  14لمدة  العزل الذاتية المنزل ويجب مالزم

 إلى كندا.

  الذاتي العودة إلى المدرسة أو العمل يوماً من العزل 14يمكنك بعد

 طالما لم يكن عندك أعراض.

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
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 ال أعاني من أعراضولكنني كانت نتيجة فحصي سلبية  ال يعاني األفراد في المنزل من أعراض

  يجب على األطفال في المنزل الذين يذهبون إلى المدرسة مالزمة

 .يوماً مدة العزل الذاتي 14المنزل أثناء استكمالك لكامل 

 .يمكن للموظفين في المدرسة الذهاب إلى المدرسة 

  ما إلى العمل طال الذهابالوالدين، يمكن للبالغين في المنزل، ال سيما

 ليس عندهم أعراض.

 

 ض، ولكنكافي حال كانت نتيجة فحصك سلبية، وال تعاني من أعر

 :19 –خالطت شخصاً مصاباً بكوفيد 
 

  يوماً من آخر يوم  14لمدة   العزل الذاتيويجب مالزمة المنزل

 خالطت المريض.

   أيام  7في حال كانت نتيجة فحصك سلبية وقد تم إجراء الفحص قبل

أو بعده من مدة  10عادة الفحص في اليوم من العزل الذاتي، يجب إ

 . العزل الذاتي

  ال ، أو بعده من العزل الذاتي 7لو تم الفحص األولي في اليوم

 أو بعده. 10يتوجب إعادة الفحص في اليوم 

  ون ، ال يكتطبيق إنذار كوفيدفي حال تلقيت إشعار مخالطة من خالل

 .الذاتي في حال كانت نتيجة فحصك سلبيةمطلوباً منك العزل 
 

  المنزل الذين يذهبون إلى نفس في والبالغين يجب على األطفال

يوماً مدة العزل  14استكمالك لكامل لحين المدرسة مالزمة المنزل 

 بسبب السفر. الذاتي

 للبالغين في المنزل، ال سيما الوالدين، الذين ال يذهبون إلى  بالنسبة

، ولكن يمكنهم الذاتية لألعراضيجب عليهم المراقبة المدرسة، 

 الذهاب إلى العمل طالما ليس عندهم أعراض.

 

في حال كانت نتيجة فحصك سلبية، وال تعاني من أعراض ولكنك 

 سافرت خارج كندا:

 يوماً من عودتك إلى  14لمدة  العزل الذاتييجب مالزمة المنزل و

 كندا.

  يوماً من العزل الذاتي يمكنك العودة إلى المدرسة أو العمل  14بعد

 طالما ال تعاني من أعراض.

 

 

يوماً في حال إدخالك المستشفى وكنت بحاجة لمستوى رعاية في وحدة العناية المشددة أو كان جهازك المناعي ضعيف بشكل  20العزل الذاتي لمدة * 

 شديد )مثالً تخضع لعالج كيماوي من مرض السرطان(.

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html?&utm_campaign=gc-hc-sc-2021-0024-10653701173&utm_medium=search&utm_source=google-ads-104719809029&utm_content=text-en-451610636601&utm_term=covid%20app%20ontario
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en

