اتبع االرشادات الخاصة بطالب المدارس والموظفين والزوار الذين خضعوا لفحص
كوفيد – 19
ماذا يحصل بعد أن قمت بإجراء فحص كوفيد – 19؟
 أثناء انتظار نتيجة الفحص ،عليك مالزمة المنزل والعزل الذاتي.
 ال تذهب إلى المدرسة أو العمل .قد تستغرق النتائج عدة أيام لتظهر.


تأكد من نتائج الفحص على الموقع covid-19.ontario.ca
المخبرية" "."check your lab results.

بالنقر على "التحقق من النتائج

 بالنسبة للبالغين من أفراد المنزل (مثل الوالدين وشركاء السكن) الذين لم تظهر عليه أعراض
يمكنهم الذهاب إلى المدرسة أو العمل أثناء انتظار نتيجة الفحص طالما أنهم غير مخالطين
لشخص مصاب بكوفيد – .19
 لو كان الشخص الذي خضع للفحص طالبا ً وظهرت عليه أعراض ،يجب على أشقائه في
المنزل مالزمة المنزل لغاية ظهور نتيجة فحص كوفيد  .19-بالنسبة لألطفال /البالغين يجب
عليهم يوميا ً ملء بيانات فحص كوفيد –  19في المدرسة . COVID-19 school screening
متى يمكنني العودة إلى المدرسة؟

األفراد المقيمون في منزل واحد وال تظهر
عليهم أي أعراض

لو كانت نتيجة الفحص سلبية ،ولكن تعاني من
أعراض:

 يمكن لألشقاء في نفس المنزل العودة إلى
المدرسة.

 يمكنك العودة إلى المدرسة بمجرد أن
تتحسن األعراض عندك بعد مضي 24
ساعة.

 يمكن للبالغين في المنزل االستمرار
بالعمل لو لم تظهر عليهم أي أعراض.

 قد يعاني األطفال الصغار من أعراض
خفيفة مستمرة مثل سيالن األنف .لو لم
تكن األعراض تلك جديدة أو لم تزداد
سوءاً ،يمكنهم العودة إلى المدرسة في حال
ليس لديهم أعراض أخرى.
لو كانت نتيجة الفحص سلبية مع أعراض وقد
خالطت شخصا ً مصابا ً بكوفيد – :19

 يمكن لألشقاء في نفس المنزل الذين ال
تظهر عليهم أعراض العودة إلى
المدرسة.
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 يجب البقاء في المنزل والعزل الذاتي لغاية
التصريح من قبل صحة تورنتو العامة
لو كانت نتيجة الفحص سلبية مع أعراض وقد
سافرت خارج كندا خالل  14يوما ً الماضية:
 يجب البقاء في المنزل والعزل الذاتي لمدة
 14يوما ً من تاريخ عودتك.
 بعد العزل الذاتي لمدة  14يوما ً يمكنك
العودة إلى المدرسة أو العمل طالما لم
تظهر عليك أعراض.

 يجب على البالغين المراقبة الذاتية ألي
أعراض ويمكنهم الذهاب إلى العمل لو
لم تظهر عليهم أعراض.
 يمكن لألشقاء في نفس المنزل الذهاب
إلى المدرسة.
 يمكن للبالغين في المنزل االستمرار
بالعمل لو لم تظهر عليهم أي أعراض.
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متى يمكنني العودة إلى المدرسة؟
لو كانت نتيجة الفحص سلبية ،وال يوجد أعراض
ولكن خالطت شخصا ً مصابا ً بكوفيد – :19
 يجب مالزمة المنزل والعزل الذاتي لمدة
 14يوما ً من آخر يوم خالطت فيه الشخص
المصاب.

األفراد المقيمون في منزل واحد وال تظهر
عليهم أي أعراض
 يمكن لألفراد في المنزل الذهاب إلى
المدرسة /العمل لو لم تظهر عليهم
أعراض.

 في حال استلمت إشعار مخالطة من خالل
تطبيق إنذار كوفيد  ،COVID Alert Appلن
يكون مطلوبا ً منك العزل الذاتي لو كانت
نتيجة فحصك سلبية.
لو كانت نتيجة فحصك إيجابية:
 يجب مالزمة المنزل والعزل الذاتي لمدة
 10أيام* بعد ظهور األعراض.
 لو لم تعاني من أي أعراض ،عليك مالزمة
المنزل لمدة  10أيام من تاريخ إجراء
الحص.
 قد يعاني األطفال الصغار من أعراض
خفيفة مستمرة مثل سيالن األنف .لو لم تكن
األعراض تلك جديدة أو لم تزداد سوءاً،
يمكنهم العودة إلى المدرسة بعد  10أيام* لو
لم تظهر عليهم أعراض أخرى.

يجب كافة األفراد المقيمين في المنزل العزل
الذاتي لمدة  14يوما ً من آخر وقت خالطوا
شخصا ً كانت نتيجة فحصه إيجابية ،عليهم في
أسرع وقت ممكن ،الترتيب إلجراء فحص
لدى مركز التقييم Assessment Centre

 يجب عليك إبالغ المدرسة عن نتيجة
فحصك لكوفيد  019اإليجابية.
 تقوم صحة تورنتو العامة باالتصال بك
لمزيد من التعليمات.
*يجب العزل الذاتي لمدة  20يوما ً لو تم إدخالك المستشفى وكنت بحاجة لوحدة العناية المركزة ICU
أو لو كانت جهاز المناعي ضعيفا ً (مثال لو كنت تخضع للمعالجة الكيميائية بسبب السرطان).
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