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  اندمعاینه شده  19-هدایات تعقیبی برای کسانیکه جهت تشخیص کووید

  من چرا معاینه شدم؟

 من کارمند صحی هستم

 ریفرینس سریع رهنمود   باشد، به هدایات و رهنمود های ذیل در خصوص کارمندان صحی قابل اجرا نمیباشد. در صورتیکه قابل اجرا

های صحی و مراقبت مراجعه نموده و در محل کار خویش با شعبه  و پاکسازی آن 19-های صحت عامه در مورد معاینات کووید

  مصوونیت، در تماس شوید.

  ، یا اطفال من به مکتب میروند(12صنف  - JK) من در مکتب کار میکنم یا متعلم هستم

  هدایات تعقیبی برای شاگردان مکتب، اگر شما در مکتب کار میکنید یا متعلم هستید و یا اطفال شما به مکتب میروند، لطفاً به رهنمود های بیشتر در

 راجعه کنید.، ممعاینه شده اند 19-یدوکارمندان مکتب و بازدید کننده گان مکتب که بخاطر کو

  هدایات تعقیبی

تماس نزدیک  19-کوویدبه  من با شخص مصاب
روز گذشته خارج از کانادا سفر  14نداشته ام و در 

 ننموده ام

تماس نزدیک  19-کوویدبه  من با شخص مصاب
روز گذشته خارج از کانادا سفر  14داشته ام، یا در 

 نموده ام

 

  در حالیکه منتظر نتیجه  کنید قرنطینخود را
  .معاینات خویش هستید

  اگر نتیجه معاینات شما مثبت است، بعد از شروع
روز* قرنطین  10عالیم، خود را برای شدن 

روز* اگر تب نداشته باشید و در  10کنید. بعد از 
ساعت گذشته عالیم شما روبه بهبود باشد،  24

 میتوانید قرنطین خود را متوقف سازید.

  اگر نتیجه معاینات شما منفی باشد، درصورتیکه
ساعت گذشته عالیم  24تب نداشته باشید و در 

باشد، میتوانید قرنطین خود را شما روبه بهبود 
 متوقف سازید.

  نیز باید در جریان مدتی که  فامیل شمااعضای

شما منتظر دریافت نتایج معاینات هستید، خود را 

، اگر نتیجه معاینات شما مثبت باشد قرنطین کنند.

تماس  شمااز آخرین روزی که با  آنها نیز باید

نطین روز قر 14نزدیک داشته اند، خود را برای 

و یا بعد از  10روز به  مرکز ارزیابی درو  کنند

 .دنخود را معاینه کنشان روز دهم قرنطین 

  در حالیکه منتظر نتیجه  کنید قرنطینخود را
  .معاینات خویش هستید

  اگر نتیجه معاینات شما منفی است، از آخرین

روزی که با شخص مصاب تماس داشته اید و 

از روزی که به اونتاریو برگشته اید، برای 

روز در خانه بمانید و خود را  14مدت 

  قرنطین کنید. 

  قرنطین  7اگر نتیجه معاینات شما قبل از روز
 10منفی بوده باشد، معاینات خویشرا به روز 

بعد از روز دهم قرنطین، دوباره انجام و یا 
 دهید.

  اگر نتیجه معاینات شما مثبت است، بعد از
روز*  10شروع شدن عالیم، خود را برای 

روز* اگر تب نداشته  10قرنطین کنید. بعد از 
ساعت گذشته عالیم شما روبه  24باشید و در 

بهبود باشد، میتوانید قرنطین خود را متوقف 
   سازید.

 
 
 

 
عالیم من 
 دارم

تماس نزدیک  19-کوویدبه  من با شخص مصاب
روز گذشته خارج از کانادا سفر  14نداشته ام و در 

 ننموده ام

تماس نزدیک  19-کوویدبه  من با شخص مصاب
روز گذشته خارج از کانادا سفر  14داشته ام، یا در 

 نموده ام

 

http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/09/9720-COVID-19-Instructions-for-School-Students-Staff-Visitors-Tested-for-COVID-19.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/09/9720-COVID-19-Instructions-for-School-Students-Staff-Visitors-Tested-for-COVID-19.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate


 
 
 
 
 
 

 2021 ، 1 مارچ نظرثانی شده به

  
Dari 

 
  نیز باید در جریان مدتی که  فامیل شمااعضای

شما منتظر دریافت نتایج معاینات هستید، خود 
اگر نتیجه معاینات شما مثبت را قرنطین کنند. 

 شمااز آخرین روزی که با  ، آنها بایدباشد
خود را برای قرنطین تماس نزدیک داشته اند، 

به  مرکز ارزیابی درو  ادامه بدهندروز  14
شان و یا بعد از روز دهم قرنطین  10روز 

 کنند. خود را معاینه

 من عالیم دارم

(ادامه دارد)  
 
 

  منتظر نتیجه معاینات خویش هستید، به در حالیکه
  ت ندارید.رقرنطین ضرو

  اگر نتیجه معاینات شما مثبت باشد، بعد از روز
روز* خود را قرنطین  10معاینات، برای مدت 

  کنید.

  نیز باید در جریان مدتی که شما  فامیل شمااعضای

منتظر دریافت نتایج معاینات هستید، خود را قرنطین 

از  ، آنها نیز بایدمعاینات شما مثبت باشد اگر نتیجهکنند.

تماس نزدیک داشته اند، خود  شماآخرین روزی که با 

به  مرکز ارزیابی درو  روز قرنطین کنند 14را برای 

خود را شان و یا بعد از روز دهم قرنطین  10روز 

  .دنمعاینه کن

  از آخرین روزی که با شخص مصاب به تماس
روزی که به اونتاریو برگشته اید  از یابودید و
، حتی اگر کنید قرنطینخود را روز  14برای 

زیرا این مدت  نتیجه معاینات شما منفی باشد،
  کشد تا عالیم آشکار گردد.میزمان طول 

 تماس  19-یدوبا شخص مصاب به کو اگر شما
نزدیک داشتید و نتیجه معاینات شما قبل از 

قرنطین منفی بوده باشد، معاینات  7روز 
و یا بعد از روز دهم  10خویشرا به روز 

 قرنطین، دوباره انجام دهید.

 تماس  اپلیکیشن آگاهی کووید تنها درصورتیکه
شما با شخص مصاب را نشان دهد و نتیجه 

معاینات شما منفی بوده باشد، شما ضرورت به 
  قرنطین ندارید.

  بجز از ، باید در خانه بمانند فامیل شمااعضای

خود را در حالیکه  ،سفر های ضروری به بیرون
اگر نتیجه معاینات شما مثبت  .میکنید قرنطین

 شمااز آخرین روزی که با  ، آنها نیز بایدباشد
 14تماس نزدیک داشته اند، خود را برای 

روز به  مرکز ارزیابی درو  روز قرنطین کنند
خود را شان  و یا بعد از روز دهم قرنطین 10

 .کنند معاینه

دارمنمن عالیم   

 

ضرورت داشتید و یا اگر سیستم دفاعی بدن شما خیلی ضعیف است  ICU*اگر در شفاخانه بستری بودید و به مراقبت های شعبه عاجل یا 

 روز قرنطین کنید. 20)مثالً اگر بخاطر مرض سرطان کیموتیراپی میگیرید(، *خود را برای مدت 

 

از دیگران را ادامه داده، دستان  زیکياصله فف بعد از اینکه مدت قرنطین شما خاتمه یافت،یادداشت: برای تمامی سناریو های فوق، 

دوباره معاینه کنید. همچنان در ، خود را 19-کووید میعال  و در صورت بروز یک یا بیشتر ،از خود نظارت کنید خویشرا اغلب بشویید،

شهر  ( O. Reg 364و  قانونطبق طوریکه الزم است تمامی جاهای سربسته عامه و زمانیکه رعایت فاصله اجتماعی ممکن نباشد، )

 استفاده کنید.  پوشش صورت ماسک یا تورنتو( از

 

 اجرای معاینات بعد از مسافرت به خارج از کشور
با استفاده از بستۀ وسایل جمع  19-کوویدو یا بعد از روز دهم قرنطین اجباری  10افرادیکه بیرون از کشور مسافرت میکنند باید در روز 

آوری نمونه در خانه، معاینه شوند. معلومات بیشتر در مورد برگشت از خارج به کانادا را میتوانید در ویب سایت حکومت کانادا دریافت 

 نمایید. 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/
https://www.toronto.ca/legdocs/bills/2020/bill0511.pdf
https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
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 نتایج معاینات خویشرا چگونه بدست آورده میتوانید

 ه در مرکز ارزیابی استفاده نموده بودید، کار بگیرید. برای دریافت نتایج خویش، از عین معلومات شناسایی ک

  با استفاده از کارت صحی اونتاریو 

o  19به ویب سایت.ontario.ca/-https://covid  مراجعه نموده روی"check your results."  "یا "نتایج خود را چک نمایید

 کلیک کنید. 

o  .هدایات را تعقیب نموده و تمامی معلومات الزمه را داخل نمایید 

 بدون کارت صحی اونتاریو 

o  تایید شما درج میباشد که با بعضی از مراکز ارزیابی لیبل معاینات را تهیه میکنند که در آن شماره ریفرینس صحی وهمچنان کود

تایید برای شما داده شده باشد، به شماره ریفرینس صحی و کود رصورتیکه استفاده از آن میتوانید نتایج خویشرا آنالین بدست آورید. د

یا "نتایج خود را چک نمایید" کلیک نموده  ".check your results"مراجعه نموده، روی  ontario.ca-covid.19ویب سایت  

 "معلومات شناسایی موجود نیست"، کلیک کنید.  No Identification"دیگر" یا  Otherو گزینه 

o  تایید را دریافت ننموده اید، به مرکز ارزیابی ایکه در آن معاینات شماره ریفرینس صحی وهمچنان کود اگر شما لیبل معاینات حاوی

 را انجام داده اید زنگ بزنید تا نتایج خویشرا بدست آورید. 

 با اداره صحت  7600-338-416آوردن نتایج معاینات خویش مشکل دارند میتوانند به شماره  باشنده گان شهر تورنتو که در بدست

 تماس بگیرند.  (TPH) عامه تورنتو

  اگر نتیجه معاینات شما مثبت است، اداره صحت عامه تورنتو با شما تماس خواهد گرفت و زمان متوقف نمودن قرنطین را تعیین

خواهد کرد. اگر بین تاریخ قرنطین که توسط مرکز ارزیابی تعیین شده و همچنان تاریخی که اداره صحت عامه تورنتو تعیین نموده 

 از هدایات اداره صحت عامه پیروی کنید.  22فرمان شماره باید طبق اختالف وجود داشته باشد، شما 

 "تماس نزدیک با شخص مصاب" چه معنی دارد؟

  روز گذشته با شخصی تماس نزدیک داشته است که  14تماس نزدیک با شخص مصاب عبارت از تماس با شخصی است که در

 داشته باشد.  19-نتیجه معاینات موصوف مثبت بوده و یا هم عالیم کووید

 :تماس نزدیک فزیکی شامل موارد ذیل میباشد 

o  دقیقه 15کار و یا ساحه مشابه برای بیشتر از فاصله کمتر از دو متر/شش فُت در داخل عین اتاق، محل 

o  زنده گی کردن در خانه مشترک 

o  اگر شما کارمند مراقبت های صحی هستید، فراهم کردن مراقبت های صحی برای کسانیکه بطور دوامدار و منظم از وسایل

 حفاظت شخصی استفاده نمی کنند. 

 نتیجه منفی معاینه چه معنی دارد؟

 شما منفی باشد، این بدان معنی است که در زمان اجرای معاینه و جمع آوری سمپل، شما ویروس نداشتید.  19-وویداگر نتیجه معاینه ک 

  نتیجه منفی معاینات به این معنی نیست که شما مریض نمی شوید. همچنان نتیجه منفی بدان معنی نیست که شما در آینده در معرض

 تشخیص نمیشود و مریض نیز نمیشوید.  قرار نمیگیرید، نتیجه شما مثبت  19-کووید

 اگر عالیم نداشته باشم، نتیجه مثبت معاینات نشاندهنده چه است؟

  .زمانیکه در سمپل شما ویروس موجود باشد، اجرای معاینات در تشخیص آن بسیار موثر واقع میشود 

 ت نکند، هنوز هم امکان دارد نتیجه کامالً صحت یاب شود و ویروس از بدن موصوف سرای 19-حتی اگر شخص مصاب به کووید

معاینات مثبت باشد. افرادی که نتیجه مثبت داشته اند و اگر قرنطین خود را تکمیل نموده و عالیم نداشته باشند، باید دوباره معاینه 

 نشوند. 

 هنوز در سیر تکامل است. 19-تحقیقات در مورد کووید 

 بود هیچگونه عالیم، مثبت تثبیت شده است. هنوز معلوم نیست که چرا نتیجه بعضی افراد در ن 

https://covid-19.ontario.ca/
https://covid-19.ontario.ca/
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/orders/section_22_class_order_pearson_testing.pdf
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  .اگر نتیجه معاینات شما مثبت باشد، حتی اگر عالیم هم نداشته باشید، باید خود را قرنطین کنید 

 مصاب بودم )نه حاال(؟  19-آیا معاینات میتواند تشخیص نماید که در گذشته به کووید

 در زمان اجرای معاینات نشان میدهد. 19-نخیر، معاینات صرف مصاب بودن شما را به کووید 

 مصاب بوده است، هنوز در اونتاریو موجود نمیباشد.  19-امکانات اجرای معایناتی که نشان بدهد شخص در گذشته نیز به کووید 

 

 مراجعه نموده یا به اداره صحت عامه تورنتو به شماره www.toronto.ca/COVID19، به ویب سایت برای معلومات بیشتر

 تماس بگیرید.  416-338-7600  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.toronto.ca/COVID19

