
Νόσος COVID-19 & αναπνευστικοί ιοί 
Καθημερινή διαλογή για παιδιά/μαθητές/ενήλικες. Ένας γονέας/κηδεμόνας μπορεί να το συμπληρώσει  
για το παιδί του.

6 Σεπτεμβρίου 2022

1.  Έχετε οποιοδήποτε από αυτά τα νέα ή επιδεινούμενα συμπτώματα*; 

A) Ένα ή περισσότερα:

Πυρετό > 37,8°C  
ή/και ρίγη

Ναι

Όχι

Βήχα

Ναι

Όχι

Δύσπνοια

Ναι

Όχι

Μείωση ή απώλεια  
γεύσης/όσφρησης

Ναι

Όχι

B) Δύο ή περισσότερα:

Πονόλαιμος

Ναι

Όχι

Πονοκέφαλος

Ναι

Όχι

Αίσθημα μεγάλης  
κούρασης

Ναι

Όχι

Ρινική καταρροή/ 
ρινική συμφόρηση

Ναι

Όχι

Μυϊκοί πόνοι/ 
πόνος στις αρθρώσεις

Ναι

Όχι

Ναυτία/εμετό/ 
διάρροια

Ναι

Όχι

2.   Είχατε θετικό αποτέλεσμα σε τεστ για τη νόσο COVID-19 τις τελευταίες 10 ημέρες και έχετε 
σύμπτωμα/συμπτώματα;

Αν «ΝΑΙ» πηγαίνετε στην Ε.1 ή 2  
Μείνετε στο σπίτι & απομονωθείτε

Ακολουθήστε πρόσθετα μέτρα

Ναι

Όχι

3.   Έχετε μόνο ένα σύμπτωμα από το 1(B) Ή οποιοδήποτε από τα παρακάτω νέα 
ή επιδεινούμενα συμπτώματα*; 

•  Κοιλιακός πόνος 
•  Επιπεφυκίτιδα 
•  Μειωμένη ή καθόλου όρεξη 

  Αν «ΝΑΙ» Μείνετε στο σπίτι μέχρι το σύμπτωμά σας να βελτιωθεί για 24 ώρες 
(48 ώρες για ναυτία/εμετό/διάρροια) και να μην έχετε κανένα νέο σύμπτωμα

Ναι

Όχι

4.   Σας είπαν ότι πρέπει να μείνετε σε καραντίνα, να απομονωθείτε, να μείνετε στο σπίτι 
ή να μην πάτε στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό τώρα αμέσως; (π.χ. ένας γιατρός, 
ομοσπονδιακός συνοριακός υπάλληλος, δημόσια υγειονομική αρχή); 

  Αν «ΝΑΙ» Μείνετε στο σπίτι + Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσαν

Ναι

Όχι

5.   Σας είπαν ότι έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον που έχει συμπτώματα Ή κάποιον με θετικό 
αποτέλεσμα σε τεστ για τον COVID-19; 

  Αν «ΝΑΙ» Ακολουθήστε πρόσθετα μέτρα + αν τα συμπτώματα* εξελιχθούν, 
απομονωθείτε αμέσως

Ναι

Όχι

*Αν το σύμπτωμα είναι από μια γνωστή ιατρική πάθηση που σας προκαλεί το σύμπτωμα, επιλέξτε «Όχι». Αν το σύμπτωμα είναι νέο, διαφορετικό ή χειροτερεύει, 
επιλέξτε «Ναι». Αν υπάρχει ήπια κούραση, πόνος στους μύες ή στις αρθρώσεις εντός 48 ωρών μετά από εμβόλιο για τη νόσο COVID-19 ή τη γρίπη, επιλέξτε «Όχι». 
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Επόμενα βήματα διαλογής για τη νόσο COVID-19  
και τους αναπνευστικούς ιούς

Αν απαντήσατε «ΝΑΙ» σε οποιεσδήποτε από τις ερωτήσεις στη σελίδα 1, ακολουθήστε  
τις παρακάτω οδηγίες:

Μείνετε στο σπίτι & απομονωθείτε αν είστε άρρωστος(-η): 
Μείνετε στο σπίτι μέχρι να εξαφανιστεί ο πυρετός και τα συμπτώματά σας να βελτιώνονται για τουλάχιστον 
24 ώρες (ή 48 ώρες σε περίπτωση ναυτίας/εμετού/διάρροιας). 
Οποιοσδήποτε νιώθει άρρωστος ή έχει οποιαδήποτε νέα ή επιδεινούμενα συμπτώματα ασθένειας, 
περιλαμβανομένων όσων δεν παρατίθενται σε αυτό το εργαλείο διαλογής, θα πρέπει να μείνει στο σπίτι μέχρι 
τα συμπτώματά του να βελτιωθούν και να ζητήσει αξιολόγηση από τον πάροχο υγειονομικής του περίθαλψης, 
αν χρειαστεί. 

Ακολουθήστε πρόσθετα μέτρα: 
Για 10 ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων Ή θετικό τεστ για τη νόσο COVID-19 (όποιο συνέβη 
πρώτο) Ή για 10 ημέρες μετά την τελευταία σας στενή επαφή με ένα άτομο που έχει συμπτώματα ή θετικό 
τεστ για τη νόσο COVID-19:

•  Να φοράτε μάσκα που να εφαρμόζει καλά σε όλους τους δημόσιους χώρους 
(περιλαμβανομένων των σχολείων/παιδικών σταθμών, εκτός και αν είστε <2 ετών),

•  Να αποφεύγετε τις μη απαραίτητες δραστηριότητες όπου χρειάζεται να βγάλετε τη μάσκα σας 
(π.χ, δείπνο σε εστιατόριο, παίξιμο ενός πνευστού οργάνου, αθλήματα έντονων επαφών όπου 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια μάσκες), με εύλογες εξαιρέσεις όπως όταν 
τρώτε σε κοινό χώρο στο σχολείο διατηρώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο απόσταση,

•  Μην επισκέπτεστε άτομα ή μέρη (π.χ. νοσοκομεία, οίκους μακροχρόνιας φροντίδας) που 
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, ακόμα κι αν όταν υπάρχουν μεγαλύτεροι ή εκείνοι που είναι 
ανοσοκατεσταλμένοι.

Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές ακόμα κι αν έχετε αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ για τη νόσο COVID-19  
ή δεν υποβληθήκατε σε τεστ. 
Αυτά τα μέτρα είναι ένα πρόσθετο επίπεδο πρόληψης κατά της διάδοσης της νόσου COVID-19 και των 
αναπνευστικών ιών.

Ακολουθήστε πρόσθετη καθοδήγηση αν είστε ανοσοκατεσταλμένος(-η) Ή ζείτε 
σε μια κοινότητα φροντίδας υψηλού κινδύνου: 
Αν διαμένετε σε μια μονάδα υψηλότερου κινδύνου Ή είστε ανοσοκατεσταλμένος(-η) Ή νοσηλεύεστε για 
ασθένεια σχετιζόμενη με τη νόσο COVID-19, οι απαιτήσεις σχετικά με την απομόνωσή σας μπορεί να 
διαφέρουν. Δείτε το επαρχιακό εργαλείο διαλογής για πρόσθετη καθοδήγηση. 

Ακολουθήστε πρόσθετη καθοδήγηση σύμφωνα με τις οδηγίες: 
Αν σας είπαν ότι πρέπει να μείνετε σε καραντίνα, να απομονωθείτε, να μείνετε στο σπίτι ή να μην πάτε 
στο σχολείο τώρα αμέσως (π.χ, ένας γιατρός, ένας ομοσπονδιακός συνοριακός υπάλληλος, μια δημόσια 
υγειονομική αρχή): 

•  Ακολουθήστε την καθοδήγηση ή τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί. 
•  Αν ταξιδέψατε εκτός Καναδά τις τελευταίες 14 ημέρες, ακολουθήστε τις ομοσπονδιακές απαιτήσεις 

για την καραντίνα και τη διενέργεια τεστ μετά την επιστροφή από το ταξίδι στο εξωτερικό. 

Κάντε τεστ και λάβετε θεραπεία αν είστε επιλέξιμος(-η): 
•  Τα τεστ και οι θεραπείες για τη νόσο COVID-19 διατίθενται σε ορισμένες ομάδες. Δείτε εδώ 

για περισσότερες πληροφορίες. 

Αυτό το εργαλείο είναι συμβατό με την επαρχιακή καθοδήγηση: Σχολική και Νηπιακή Διαλογή για τη νόσο COVID-19 
και Διαχείριση Κρουσμάτων & Επαφών της νόσου COVID-19 στο Οντάριο (gov.on.ca)
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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

