
COVID-19 та респіраторні віруси 
Щоденний скринінг для дітей/студентів/дорослих. Батьки/опікуни можуть заповнити за свою дитину.

6 вересня 2022 р.

1. Чи є у вас будь-які з наступних нових симптомів або симптоми, що погіршуються*? 

A) Один чи більше

Лихоманка > 37,8 °C  
та/або озноб

Кашель Утруднене дихання Зниження або відсутність 
відчуття смаку/запаху

B) Два чи більше

Біль у горлі Головний біль Почуття  
сильної втоми

Нежить/ 
закладений ніс

Біль в м’язах/ 
суглобах

Нудота/ 
блювота/діарея

Так

Ні

2.   Чи є у вас симптоми та, чи був у вас позитивний результат тесту на COVID-19  
за останні 10 днів?

Відповідь «ТАК» на питання 1 або 2: 
залишайтеся вдома та самоізолюйтеся

Дотримуйтеся 
додаткових заходів**

Так

Ні

3.  Чи є у вас лише один симптом із 1(B) АБО будь-який із наведених нижче нових 
чи симптомів, що погіршуються?* 

• Біль у животі   • Кон’юнктивіт   • Зниження або відсутність апетиту 

  Якщо «ТАК», залишайтеся вдома, доки ви не почнете спостерігати покращення 
симптома(ів) впродовж 24 годин (48 годин при нудоті/блювоті/діареї), і якщо  
у вас не з’являться нові симптоми.

Так

Ні

4.  Чи надавали вам вказівку піти на карантин, ізолюватися, залишатися вдома або 
не відвідувати школу чи дитячий садок? (Наприклад такі особи, як лікар, працівник 
федеральної прикордонної служби чи охорони здоров’я.) 

  Якщо «ТАК», залишайтеся вдома + дотримуйтесь наданих вам інструкцій.

Так

Ні

5.  VЧи перебували ви в тісному контакті з кимось, хто має симптоми АБО позитивний 
тест на COVID-19? 

  Якщо «ТАК», дотримуйтесь додаткових заходів + якщо з’являться симптоми*, 
негайно самоізолюйтеся.

Так

Ні

*Якщо симптоми спричинені певним та відомим вам станом здоров’я, виберіть «Ні». Якщо у вас виник новий, інакший симптом або симптом, що погіршився, 
оберіть «Так». Якщо протягом 48 годин після щеплення від COVID-19 або грипу спостерігається легка втома, біль у м’язах або суглобах, виберіть «Ні». 

**Наступні додаткові заходи передбачають: носіння щільної маски в усіх громадських місцях; уникання заходів, під час яких потрібно зняти маску; уникання 
відвідування людей або місць підвищеного ризику.
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