
COVID-19 és légúti vírusok 
Napi szűrés gyermekeknek/diákoknak/felnőtteknek. A gyermek számára kitölthető  
a szülő/gyám által.

2022. szeptember 6.

1. Tapasztalt-e bármilyen új vagy rosszabbodó tünetet az alábbiak közül*? 

A) Egy vagy több:

Láz > 37,8°C  
és/vagy hidegrázás

Igen

Nem

Köhögés

Igen

Nem

Nehéz légzés

Igen

Nem

Ízlés/szaglás romlása  
vagy hiánya

Igen

Nem

B) Kettő vagy több: 

Torokfájás

Igen

Nem

Fejfájás

Igen

Nem

Nagyméretű  
fáradtság

Igen

Nem

Orrfolyás/ 
orrdugulás

Igen

Nem

Izomfájdalmak/ 
ízületi fájdalom

Igen

Nem

Hányinger/Hányás/ 
Hasmenés

Igen

Nem

2. Volt-e pozitív COVID-19 tesztje az elmúlt 10 napban, illetve van(nak)-e tünete(i)?

Ha „IGEN” az első két kérdésre Maradjon 
otthon és vonuljon karanténba

Kövesse az extra  
intézkedéseket

Igen

Nem

3.  Újonnan jelent meg, vagy rosszabbodott a következő tünetek közül valamelyik, 
VAGY az 1(B) részből csak egyetlen tünete van?* 

• Hasi fájdalom 
• Kötőhártya-gyulladás 
• Csökkent étvágy vagy étvágytalanság 

  Ha „IGEN” Maradjon otthon 24 órát, amíg a tünetei javulni nem kezdenek 
(hányinger/hányás/hasmenés esetén 48 órát) és nem jelennek meg újabbak

Igen

Nem

4.  Mostanában javasolták önnek a karanténba vonulást, otthon maradást, hogy ne 
menjen iskolába vagy óvodába? (pl. orvos, határőr vagy egészségügyi szakértő)?

  Ha „IGEN” Maradjon otthon + Kövesse a kapott utasításokat

Igen

Nem

5.  Mondták önnek, hogy szoros kontakt személye valakinek, akinek tünetei vannak, 
VAGY valakinek, akinek a COVID-19 tesztje pozitív volt?

  Ha „IGEN” Kövesse az extra intézkedéseket + Ha a tünetek* előrehaladottá 
válnak, azonnal vonuljon karanténba

Igen

Nem

*Ha a tünet egy ismert egészségügyi állapot miatt áll fenn, válassza a „Nem” lehetőséget. Ha a tünet újonnan jelentkezett, eltérő vagy rosszabbodik, 
válassza az „Igen” lehetőséget. Ha az enyhe fáradtság, izom- vagy ízületi fájdalom 48 órával a COVID-19 illetve influenza oltás után alakult ki, válassza 
a „Nem” lehetőséget. 
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COVID-19 és légúti vírusok szűrésére szolgáló űrlap:  
Következő lépések

Ha a válasza „IGEN” az első oldalon található kérdések bármelyikére, kövesse az alábbi utasításokat:

Maradjon otthon és vonuljon karanténba, ha beteg: 
A láz elmúltáig és a tünetek legalább 24 órán át tartó javulásáig (vagy hányinger/hányás/hasmenés esetén 
48 órán át) maradjon otthon. 
Bárki, aki rosszul érzi magát, vagy a betegség újonnan jelentkező vagy rosszabbodó tüneteit, beleértve 
azokat, amelyeket ez a szűrésre szolgáló űrlap nem tartalmaz, tapasztalja magán, maradjon otthon, amíg 
a tünetei javulni nem kezdenek, és szükség esetén keresse fel az egészségügyi szolgáltatóját. 

Kövesse az extra intézkedéseket: 
A tünetek megjelenésétől VAGY a pozitív COVID-19 teszttől (amelyik előbb jelentkezik) számított 
10 napig VAGY 10 napig azután, hogy kapcsolatba lépett egy olyan személlyel, akinek tünetei, vagy 
pozitív COVID-19 tesztje van: 

•  Viseljen mindennemű közterületen (beleértve az iskolát/óvodát, kivéve, ha 2 évnél 
kisebb) jól illeszkedő maszkot; 

•  Kerülje azokat a nem lényeges tevékenységeket, ahol le kell vennie a maszkját (pl. 
étterembe menni, fúvós hangszeren játszani, kemény kontaktsportot űzni, ahol nem 
lehet biztonságosan maszkot viselni), ésszerű kivételekkel, például a lehető legnagyobb 
távot betartva étel fogyasztása iskolai közösségi területen;

•  Ne látogasson meg olyan embereket, vagy helyeket (pl. kórházak, idősek otthona) 
amelyek nagy kockázatot jelentenek, beleértve olyan helyeket, ahol idősek vagy 
immunhiányban szenvedők vannak. 

Akkor is kövesse ezeket az utasításokat, ha a COVID-19 tesztje negatív, vagy nem csinált tesztet. 
Ezek az intézkedések a COVID-19 és más légúti vírus elterjedésének megelőzését hivatottak elősegíteni.

Kövesse a további útmutatást, ha immunhiányos VAGY a legnagyobb kockázatú 
tömeges gondozási környezetben él: 
A karantén elvárásai változhatnak, amennyiben legmagasabb kockázatú helyen él, immunhiányos VAGY 
COVID-19-cel kapcsolatba hozható betegség miatt kórházban van. További útmutatás érdekében tekintse 
meg a Helyi szűrő űrlapot. 

Kövesse a kapott egyéb útmutatásokat: 
Ha mostanában javasolták önnek a karanténba vonulást, otthon maradást, hogy ne menjen iskolába vagy 
óvodába (pl. orvos, határőr vagy egészségügyi szakértő): 

•  Kövesse a kapott utasításokat. 
•  Ha az elmúlt 14 napban Kanadán kívül utazott, kövesse a karantén és tesztelés országos elvárásait, 

miután visszatért a nemzetközi útról. 

Tesztelje és kezeltesse magát, ha elérhető az ön számára: 
•  Bizonyos csoportoknak elérhető a COVID-19 tesztelés és kezelés. További információt itt kaphat. 

Ez az eszköz megfelel a helyi előírásoknak: Iskolai és óvodai COVID-19 szűrés és a COVID-19 eseteinek és 
kapcsolattartóinak kezelése Ontarióban (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://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf

