
كوفيد-19 وفيروسات الجهاز التنّفسي
تحّري األعراض اليومي لألطفال/الطالب/البالغين يُمكن أن يُكمله أحد الوالدين/ولي األمر نيابًة عن الطفل.

6 أيلول/ سبتمبر 2022

هل تعاني من أيٍّ من هذه األعراض، سواء كانت جديدة أو متفاقمة*؟. 1

عرض واحد أو أكثر:( 	

 درجة حرارة تزيد عن 37.8 درجة 

مئوية و/أو قشعريرة

نعم

ال

سعال

نعم

ال

صعوبة في التنّفس

نعم

ال

فقدان أو ضعف حاستّي الشّم/التذّوق

نعم

ال

عرضان أو أكثر: ( 	

التهاب الحلق

نعم

ال

صداع

نعم

ال

شعور بإعياء شديد

نعم

ال

 سيالن

/احتقان األنف

نعم

ال

 وجع في العضالت

/ألم في المفاصل

نعم

ال

غثيان/قيء/إسهال

نعم

ال

 هل جاءت نتيجة فحصك لكوفيد-19 إيجابية خالل الـ 10 أيام الماضية وهل لديك عرض أو أكثر؟. 	

إذا كانت اإلجابة عىل السؤال األول أو الثاني »نعم« 

اّتخذ تدابير إضافيةابَق في البيت واعزل نفسك

نعم

ال

 هل لديك عرض واحد فقط من القائمة 1 )	( أو أي من األعراض التالية سواء كانت جديدة أو متفاقمة؟*. 3

ألم في البطن	 

عين وردية 	 

فقدان أو انخفاض الشهية	 

  إذا كانت اإلجابة »نعم« ابَق في المنزل حتى تتحّسن األعراض لمدة 24 ساعة )48 ساعة في حالة 

الغثيان/القيء/اإلسهال( مع عدم وجود أي أعراض جديدة

نعم

ال

  هل قيل لك أنك عليك الخضوع للحجر الصحي أو العزل أو البقاء في المنزل أو عدم الذهاب إىل . 4

 المدرسة أو مركز رعاية األطفال في الوقت الحالي؟ )مثاًل بناًء عىل طلب طبيب أو مسؤول حدود 

فيدرالي أو وحدة الصحة العامة(؟

  إذا كانت اإلجابة »نعم« ابَق في المنزل + اّتبع التعليمات التي أُعطَيت لك

نعم

ال

 هل قيل لك أنك مخالط قريب لشخص لديه أعراض أو شخص ثبتت إيجابية فحصه لكوفيد-19؟. 	

  إذا كانت اإلجابة »نعم« اّتخذ تدابير إضافية + إذا ظهرت أعراض*، اعزل نفسك عىل الفور

نعم

ال

*إذا كان العرض ناجًما عن وضٍع صحّي معروف بتسّببه لك في هذا العرض، فاختر »ال«. إذا كان العرض جديًدا أو مختلًفا أو متفاقًما، فاختر »نعم«. إذا كان هناك تعب 

خفيف أو ألم خفيف في العضالت أو المفاصل خالل 48 ساعة من تلقي لقاح كوفيد-19 أو األنفلونزا، فاختر »ال«. 
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الخطوات التالية ألداة تحّري كوفيد-19 وفيروسات الجهاز التنّفسي

إذا كانت إجابتك »نعم« عىل أي من األسئلة عىل الصفحة األوىل، اّتبع التعليمات التالية:

ابَق في البيت واعزل نفسك إذا كنت مريًضا:

 عليك البقاء في المنزل حتى تزول الحرارة وتتحّسن األعراض لفترة 4	 عىل األقل )أو 48 ساعة إذا كان لديك غثيان/

قيء/إسهال(. 

 أي شخص يشعر بالمرض أو ظهرت عليه أي أعراض مرضية جديدة أو متفاقمة، بما في ذلك األعراض غير المدرجة 

 في أداة تحّري األعراض هذه، ينبغي عليه البقاء في المنزل حتى تتحسن أعراضه، وطلب تقييم مقدم الرعاية الصحية 

المتابع له إذا لزم األمر.

اّتخذ تدابير إضافية:

 لمدة 10 أيام بعد بدء ظهور األعراض، أو إذا كان اختبار كوفيد-19 إيجابًيا )أيهما يقع أوالً(، أو لمدة 10 أيام بعد آخر اتصال 

وثيق مع شخص ظهرت عليه أعراض أو نتيجة إيجابية الختبار كوفيد-19: 

 ارتِد كمامة مناسبة لحجم وجهك في جميع األماكن العامة )يشمل ذلك المدارس/دور رعاية األطفال، 	 

إال إذا كان العمر أقل من سنتين( 

 تجنب األنشطة غير األساسية التي تحتاج إىل خلع كمامتك )مثل تناول الطعام بالخارج، أو العزف عىل 	 

آلة تعتمد عىل النفخ، أو الرياضات الكثيرة االحتكاك حيث ال يمكن ارتداء كمامة بأمان(، مع استثناءات 

معقولة مثل تناول الطعام في مساحة مشتركة في المدرسة مع الحفاظ عىل التباعد قدر اإلمكان

 ال تذهب لزيارة األشخاص األكثر عرضة لإلصابة أو األماكن التي تزيد فيها احتمالية اإلصابة )مثل المستشفيات 	 

ودور الرعاية الطويلة األجل( بما في ذلك أماكن تواجد الُمسّنين أو األشخاص منقوصي المناعة. 

اّتبع هذه المشورة حتى لو كان فحصك لكوفيد-19 سلبًيا أو إذا لم تخضع للفحص.

تمّثل هذه اإلجراءات مزيًدا من الوقاية ضد انتشار كوفيد-19 وفيروسات الجهاز التنّفسي.

اّتبع اإلرشادات اإلضافية إذا كنت تعاني من نقص المناعة أو إذا كنت تعيش في مكان للرعاية 
الجماعية معّرض بشدة لإلصابة:

 إذا كنت تسكن في مكان معّرض بشدة لإلصابة أو إذا كنت تعاني من نقص المناعة أو أُدِخلَت إىل المستشفى بسبب 

 مرض مرتبط بكوفيد-19، فقد تختلف متطلبات العزل الخاصة بك. انظر أداة تحّري األعراض الخاصة بالمقاطعة للحصول 

عىل إرشادات إضافية.

اّتبع اإلرشادات اإلضافية حسب التعليمات:

إذا قيل لك أنك عليك الخضوع للحجر الصحي أو العزل أو البقاء في المنزل أو عدم الذهاب إىل المدرسة أو مركز رعاية 

األطفال في الوقت الحالي، )مثاًل بناًء عىل طلب طبيب أو مسؤول حدود فيدرالي أو وحدة الصحة العامة(:

 اّتبع اإلرشادات أو التوجيهات التي أُعطَيت لك. 	 

  إذا سافرت خارج كندا خالل الـ 14 يوًما الماضية اّتبع المتطلّبات الفيدرالية للحجر الصحي والخضوع للفحص بعد 	 

العودة من السفر للخارج. 

اخضع للفحص والعالج إذا كنت من المستحّقين:

 تتوّفر فحوصات كوفيد-19 والعالجات لبعض الفئات. لمزيد من المعلومات انظر هنا.	 

 هذه األداة متوافقة مع إرشادات المقاطعة: تحّري أعراض كوفيد-19 للمدارس ودور رعاية األطفال 

)gov.on.ca( وكذلك إدارة الحاالت والمخالطين لكوفيد-19 في أونتاريو
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https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2022-08/COVID-screening-immunocompromised_en-V5-2022-08-31.pdf
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf

