
COVID-19 a vírusy dýchacích ciest
Denný skríning detí/študentov/dospelých. Za dieťa môže vyplniť rodič/opatrovník.

6. september 2022

1. Máte nejaký z týchto príznakov, ktoré sú nové alebo sa zhoršujú*?

A) Jeden alebo viac:

Zvýšená teplota > 37,8 °C  
a/alebo zimnica

Áno

Nie

Kašeľ

Áno

Nie

Problémy s dýchaním

Áno

Nie

Oslabenie alebo strata  
chuti/čuchu

Áno

Nie

B) Dva alebo viac: 

Bolesť hrdla

Áno

Nie

Bolesť hlavy

Áno

Nie

Pocit silnej únavy

Áno

Nie

Nádcha/ 
upchatý nos

Áno

Nie

Bolesť svalov/ 
bolesť kĺbov

Áno

Nie

Nevoľnosť/ 
vracanie/hnačka

Áno

Nie

2. Boli ste v posledných 10 dňoch pozitívne testovaný/-á na COVID-19 a máte príznaky?

Ak ste na ot. 1 alebo 2 odpovedali „ÁNO“, 
zostaňte doma v samoizolácii Dodržiavajte dodatočné opatrenia

Áno

Nie

3.  Máte len jeden príznak z bodu 1 B) ALEBO niektorý z nasledujúcich príznakov, ktoré sú  
nové alebo sa zhoršujú?*

•  Bolesť brucha
•  Zápal spojiviek 
•  Znížená alebo žiadna chuť do jedla

  Ak ste odpovedali „ÁNO“, zostaňte doma, kým sa vaše príznaky nezlepšia počas 24 hodín 
(48 hodín pri nevoľnosti/zvracaní/hnačke) a nebudete mať žiadne nové príznaky.

Áno

Nie

4.  Povedali vám, že by ste mali byť v karanténe, izolovať sa, zostať doma alebo práve 
teraz nenavštevovať školu či inštitúcie starostlivosti o deti? (napr. lekár, orgán 
ministerstva vnútra alebo úrad verejného zdravotníctva)?

  Ak ste odpovedali „ÁNO“, zostaňte doma a dodržiavajte pokyny, ktoré ste dostali.

Áno

Nie

5.  Bolo vám povedané, že ste blízky kontakt osoby, ktorá má príznaky ochorenia, ALEBO 
osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19?

  Ak ste odpovedali „ÁNO“, dodržiavajte dodatočné opatrenia a ak sa vyskytnú 
príznaky*, okamžite sa izolujte.

Áno

Nie

*Ak príznak súvisí s inou už známou zdravotnou príčinou, vyberte „Nie“. Ak je príznak nový, iný alebo sa zhoršuje, vyberte „Áno“. Ak sa vyskytuje mierna 
únava, bolesť svalov alebo kĺbov do 48 hodín po podaní vakcíny proti ochoreniu COVID-19 alebo chrípke, vyberte „Nie“. 
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Ďalšie kroky v rámci nástroja na skríning  
vírusu COVID-19 a vírusov dýchacích ciest

Ak ste na niektorú z otázok na strane 1 odpovedali „ÁNO“, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Ak si myslíte, že ste chorý/-á, zostaňte doma v samoizolácii:
Zostaňte doma, až kým zvýšená teplota neustúpi a príznaky sa do 24 hodín (alebo 48 hodín v prípade 
nevoľnosti/vracania/hnačky) nezlepšia. 
Každý, kto sa cíti zle alebo má nové alebo zhoršujúce sa príznaky ochorenia vrátane tých, ktoré nie sú 
uvedené v tomto skríningovom nástroji, by mal zostať doma, kým sa jeho príznaky nezlepšia, a v prípade 
potreby vyhľadať lekára.

Dodržiavajte dodatočné opatrenia:
počas 10 dní od začiatku príznakov ALEBO pozitívneho testu COVID-19 (podľa toho, čo nastane skôr) ALEBO 
počas 10 dní po poslednom blízkom kontakte s osobou, ktorá má príznaky alebo pozitívny test COVID-19: 

•  na všetkých verejných miestach (vrátane škôl/detských zariadení, pokiaľ nejde o deti 
mladšie ako 2 roky) noste dobre priliehajúcu masku; 

•  vyhnite sa činnostiam, ktoré nie sú nevyhnutné a pri ktorých si musíte dať dole masku 
(napr. stolovanie, hra na dychový nástroj, vysoko kontaktné športy, pri ktorých nie je 
možné bezpečne nosiť masku), s primeranými výnimkami, napr. pri jedení v spoločnom 
priestore v škole, pričom si zachovajte čo najväčší odstup;

•  nenavštevujte osoby ani prostredia (napr. nemocnice, domovy dlhodobej starostlivosti) s 
vyšším rizikom vrátane miest, kde sa nachádzajú seniori alebo osoby s oslabenou imunitou. 

Túto radu dodržiavajte aj v prípade, že máte negatívny test na COVID-19 alebo ste si test nevykonali.
Tieto opatrenia predstavujú ďalšiu úroveň prevencie proti šíreniu vírusu COVID-19 a vírusov dýchacích ciest.

Ak máte oslabenú imunitu alebo žijete v prostredí s najvyšším rizikom, postupujte 
podľa ďalších pokynov:
Ak sa nachádzate v prostredí s najvyšším rizikom ALEBO máte oslabenú imunitu ALEBO ste 
hospitalizovaný/-á pre ochorenie súvisiace s COVID-19, vaše požiadavky na izoláciu sa môžu líšiť. 
Ďalšie pokyny nájdete v provinčnom skríningovom nástroji.

Postupujte podľa ďalších pokynov:
Ak vám bolo povedané, že by ste mali byť v karanténe, izolovaný/-á, zostať doma alebo práve teraz nenavštevovať 
školu či zariadenie starostlivosti o deti (napr. lekár, orgán ministerstva vnútra, úrad verejného zdravotníctva):

•  Postupujte podľa pokynov alebo inštrukcií, ktoré vám boli poskytnuté. 
•  Ak ste v posledných 14 dňoch cestovali mimo Kanady, dodržiavajte federálne požiadavky na karanténu 

a testovanie po návrate z cesty zo zahraničia. 

V prípade splnenia podmienok sa dajte otestovať a nechajte sa liečiť:
•  testovanie a liečba COVID-19 sú dostupné pre určité skupiny. Tu nájdete ďalšie informácie.

Tento nástroj je v súlade s provinčnými usmerneniami: skríning na ochorenie COVID-19 v školách a zariadeniach 
starostlivosti o deti a manažment prípadov a kontaktov s osobami nakazenými vírusom COVID-19 v Ontáriu (gov.on.ca)

TORONTO.CA/COVID19

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://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf

