
1. آیا شما یکی ا عالیم جدید یا در حال بدتر شدن ذیل را دارید؟

 کاهش یاتب یا لرزه 
 از دست دادن طعم و 

یا بو

 دلبدی،
 استفراغ یا اسهال

)تنها سن >18(

اگر شما یک مشکل موجوده صحی را دارید و عالیم موجوده از همین مشکل صحی ناشی شده باشد، پاسخ “نخیر” را انتخاب کنید، مگر اینکه 
مشکل تان جدید، متفاوت بوده  یا در حال بدتر شدن باشد.

*درصورت خستگی خفیف، درد عضالت یا مفاصل در ظرف 48 ساعت بعد از گرفتن واکسین کووید-19، گزینه “نخیر” را انتخاب نموده و 
تمامی اقدامات صحت عامه را تعقیب نمایید. درصورت دوام و یا بدتر شدن عالیم شما از 48 ساعت بیشتر، گزینه “بلی” را انتخاب نمایید.

 خستگی بیش از حد،
 درد عضالت یا مفاصل*

) تنها سن +18(

مشکل تنفسی سرفه

تجدید شده به 22 سپتمبر 2021

2.   آیا کدام داکتر، ارایه کنندۀ خدمات صحی، واحد صحت عامه یا ادارۀ خدمات مرزی کانادا برای شما گفته است که باید در حال حاضر 
خود را قرنطین کنید )در خانه بمانید(؟

•  این موضوع ممکن بخاطر شیوع، ردیابی تماس یا سفر نمودن خارج از کانادا در14 روز گذشته می باشد.   

3.   آیا شما با کسی زندگی میکنید که داکتر، ارایه کننده خدمات صحی یا واحد صحت عامه به او گفته باشد که باید در حال حاضر خود را 
قرنطین کند؟

•  اگر شما بطور کامل واکسین** شده اید یا تست کووید-19 شما در 90 روز اخیر مثبت بوده باشد و پاک شده اید، گزینه “نخیر” را    
انتخاب کنید.

TORONTO.CA/COVID19

در مطابقت با سفارشات و رهنمایی های صادر شده توسط
دفتر رئیس ارشد صحی تهیه گردیده است.

بلی

نخیر

بلی

نخیر

کووید-19 پوستر سکریننگ یا معاینه مراجعه کننده
همه مراجعه کنندگان باید قبل از داخل شدن به این محل خود را سکرین یا معاینه کنند.

اگر جواب شما به کدام 
یکی از سواالت فوق 

“بلی” باشد:
مشوره اداره صحت عامه تورنتو داخل این محل نشوید

را مراعات کنید

**بطور کامل واکسین شده یعنی 14 روز یا بیشتر پس از گرفتن دوز دوم واکسین کووید-19 یا طبق تعریف وزارت صحت عامۀ اونتاریو.

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://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID_19_bus_orgs_question_signage.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID_19_bus_orgs_question_signage.pdf
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

