
כלי סריקה ל- COVID-19 בתלמידים מגן לכיתת יב’ 
אנא מלא/י לפני הכניסה לית הספר.

שם:              תאריך:                                             שעה:
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אף סתום או נזלת כאב ראש

.1האם לתלמיד יש אחד מהתסמינים החדשים או המחמירים הבאים?*

חום < C 37.8̊אובדן טעם או ריח שיעול
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2. האם למישהו מביתך יש אחד או יותר מהתסמינים הנ”ל?
 

3. האם מישהו מביתך נסע מחוץ לקנדה ב-14 הימים האחרונים?
 

4. האם מישהו מביתך קיבל הודעה כקשר קרוב של מישהו עם COVID-19 או 
נאמר לו להישאר בבית ולהתבודד?
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עודכן בפברואר 2021

*ילדים הסובלים ממצב בריאותי קיים שזוהה על ידי שירותי בריאות כנותן להם את התסמינים, אינם צריכים לענות כן, אלא אם כן התסמין הוא חדש, שונה או מחמיר. 
חפש לשינויים מהתסמינים הרגילים של ילדך.

קושי בנשימה

בחילות, 
הקאות או 
שלשולים

מרגיש לא טוב, כאבי כאב גרון או כאב בבליעה
שרירים או עייפות

لو كان الجواب 
“نعم” على 

األسئلة 2، 3، 
أو 4:

اتباع تعليمات صحة تورنتو العامةيجب مالزمة المنزل

או אם “כן” לתסמין 
כלשהו:

תישאר/’ בבית 
ותבודד/’ עצמך

תלך/’ 
להיבדק

תפנה/’ לשירותי בריאות
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כן

על ילדך להישאר בבית ולהתבודד במשך 	 
10 ימים מים תחילת התסמינים.

לאחר 10 ימים הוא/היא כולי/ה לחזור 	 
לבית הספר אם התסמינים משתפרים.

כל אחד מבני הבית שלומד במסגרת בית 	 
ספר יישאר בבית במשך 14 ימים.

אם שירותי בריאות אבחן מצב שאינו 	 
קשור ל-COVID-19, ילדך יכול/ה 

לחזור לבית הספר 24 שעות לאחר 
שהתסמינים משתפרים. האחים שלהם 

אינם נדרשים להתבודד במשך 10 
ימים.

לא נבחן

תודיע/’ לבית הספר של ילדך שהוא/	 
.COVID-19-היא חיובי/ת ל

על ילדך להישאר בבית ולהתבודד 	 
במשך 10 ימים מיום תחילת 

התסמינים.

בני הבית ואנשי קשר הקרובים 	 
חייבים להתבודד במשך 14 ימים 

לפחות.

רשויות ביראות הציבור של טורונטו 	 
ייצרו איתך קשר לביצוע חקירה ויתנו 

הנחיות נוספות.

חיובית

ילדך עשוי/ה לחזור לבית הספר 	 
לאחר שחלפו 24 שעות מאז 
שהתסמינים שלו/ה התחילו 

להשתפר.

אחים יכולים לחזור מיד לבית 	 
הספר כל עוד אין להם תסמינים

מבוגרים שלומדים במסגרת בית 	 
ספר יכולים לחזור לבית הספר 
מיד כל עוד אין להם תסמינים.

שלילית

לא

תודיע/’ לבית הספר של ילדך שיש לו תסמינים	 
ילדך צריך להישאר בבית, לבודד את עצמו ולהיבדק	 
כל אחד מבני הבית שלומד במסגרת בית ספר חייב להישאר 	 

בבית ולהתבודד עד שהבדיקה של הילד שלילית. 

כל בני הבית צריכים להישאר בבית ולהתבודד. תיקח/’ את ילדך 	 
לבדיקה.

אם חיובית, תודיע/’ לבית הספר של ילדך על התוצאה החיובית. 	 
רשויות בריאות הציבור של טורונטו יתנו הוראות נוספות.

אם שלילית, הילד עדיין יצטרך להתבודד במשך 14 ימים מהחשיפה 	 
האחרונה לאדם שהיה חיובי. על כל ילד בבית יש להתבודד מבית 

הספר עד שהאיש קשר קרוב ישלים את הבידוד העצמי.
עם ילדיך לא נבדק עליו להתבודד במשך 10 ימים. אנשי קשר ביתיים 	 

יצטרכו גם הם להישאר בבית ולהתבודד 14 ימים.
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אם מישהו מביתך נסע מחוץ לקנדה ב-14 הימים האחרונים, האדם שנסע נדרש לבודד את עצמו במשך 14 ימים. כל בני הבית יצטרכו גם הם 
להישאר בביתם מבית הספר עד שאדם שנסע ישלים את ההסגר בן 14 הימים. אם האדם פטור מהסגר נסיעות מכיוון שהוא מבצע עבודה חיונית 

)למשל נהג משאית, טייס(, שאר בני הבית עדיין יכולים ללמוד בבית הספר.

 .COVID-19 לילדי יש אחד או יותר תסמינים של
מה עלי לעשות?

האם ילדיך היה קשר קרוב של מישהו שנבדקו חיוביים 
?COVID-19-ל

מה הייתה התוצאה של בדיקת COVID-19 של ילדך?




