
کووید-19 و ویروس های تنفسی
روزانه برای اطفال/شاگردان/بزرگساالن. یکی از والدین/ سرپرست می تواند برای طفل خانه پری کند.

6 سپتمبر 2022

آیا شما یکی از عالئم زیر را دارید که جدید یا در حال بدترشدن باشد*؟. 1

یکی یا بیشتر:( 	

از بین رفتن طعم/ بومشکل در تنفسسرفهتب < C°37.8 یا لرزه

دو یا بیشتر: ( 	

 درد عضالت/ بینی روان/ بینی بندیاحساس خستگیسردردیگلو دردی
درد مفصل ها

دلبدی/ استفراق/ استهال

بلی

نخیر

آیا در 10 روز گذشته تست کووید-19 شما مثبت بوده و عالئمی داشته اید(؟. 	

اگر جواب سوال های 1 و”بلی“ است 
در خانه بمانید در انزواه باشید

اقدامات اضافی را دنبال کنید**

بلی

نخیر

 آیا فقط یک عالمت از 1)	( دارید یا هر یک از عالئم زیر را دارید که جدید است یا بدتر شده است؟*. 3

•  درد شکم   •   چشم های گالبی رنگ   •   کم یا بی اشتهایی

  اگر ”بلی“ در خانه بمانید تا وقتی که عالئم شما به مدت 4	 ساعت بهبود یابد 

)48 ساعت برای دلبدی/استفراق/اسهال( و عالئم جدیدی نداشته باشید

بلی

نخیر

 اآیا به شما گفته شده است که باید قرنطینه یا منزوی شوئید، در خانه بمانید، یا فعاًل به مکتب . 4
یا مراقبت از اطفال نیائید؟ )مثاًل توسط یک داکتر، مامور مرز فدرال یا اداره صحت(؟

  اگر ”بلی“ در خانه بمانید + راهنمایی های که به شما داده میشود را دنبال کنید

بلی

نخیر

 آیا به شما گفته شده است که با کسی که عالئم دارد یا با کسی که تست کووید 19 او مثبت آمده . 	
است در تماس نزدیک بوده اید؟

  اگر ”بلی“ اقدامات اضافی را دنبال کنید + در صورت بروز عالئم*، فوراً خود را منزوی کنی

بلی

نخیر

*اگر عالئم یک مریضی شناخته شده را دارید که به شما آگاهی می دهد، ”نخیر” را انتخاب کنید. اگر عالمت جدید، متفاوت یا بدتر شد، ”بلی“ را انتخاب کنید. اگر ظرف 48 ساعت پس 
از واکسین کووید-19 یا آنفوالنزا، خستگی خفیف، درد عضالت یا مفاصل وجود داشت، ”نخیر” را انتخاب کنید. 

** پیروی از اقدامات اضافی به این معنی است که: پوشیدن ماسک مناسب در همه مکان های عمومی، خودداری از فعالیت های که باید ماسک خود را بردارید و بازدید نکردن از افراد 
یا مکان های که در معرض خطر هستند.
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