
וירוסי קורונה ומערכת הנשימה
בדיקה יומית של ילדים/ תלמידים/ מבוגרים. הורה או אפוטרופוס יכול להשלים עבור ילדיהם.
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האם את/ה סובל/ת מאחד מתסמינים חדשים או מחמירים אלה*?. 	

אחד או יותר:( 	

 חום < 37.8 מעלות צלזיוס 
ו/או צמרמורות

כן

לא

שיעול

כן

לא

קשיי נשימה

כן

לא

הפחתה או אובדן של חוש טעם או ריח

כן

לא

שניים או יותר: ( 	

כאב גרון

כן

לא

כאב ראש

כן

לא

תחושת עייפות קשה

כן

לא

נזלת/גודש באף

כן

לא

 כאבי שרירים/
כאבי מפרקים

כן

לא

בחילה/הקאות/שלשול

כן

לא

האם יצאת חיובי/ת בבדיקת קורונה ב-0	 הימים האחרונים ויש לכם תסמין)ים(?. 	

אם התשובה היא "כן" לשאלה 	 או 	 יש להישאר 
בבית ולהיכנס לבידוד עצמי

יש לנקוט באמצעים נוספים

כן

לא

 האם יש לך רק תסמין אחד מתוך 	)ב( או איזה שהוא מהתסמינים הבאים שהוא חדש או מחמיר?*. 3

כאב בבטן	 
דלקת בעין 	 
תיאבון מופחת או חוסר-תיאבון	 

  אם "כן" יש להישאר בבית במשך 4	 שעות )48 שעות במקרה של בחילה/הקאות/שלשול( 
עד שהתסמין ישתפר ואין לך כל תסמין חדש

כן

לא

 האם נאמר לך להיות בהסגר, בבידוד, להישאר בבית, או לא להגיע לבית הספר או למסגרת יום . 4
ארוך עכשיו؟ )למשל על ידי רופא, קצין ביקורת גבולות פדרלי, נציג מערכת הבריאות(?

  אם "כן" יש להישאר בבית ולפעול על פי ההנחיות שיינתנו לך

כן

לא

 האם נאמר לך שהיית בקשר קרוב עם מישהו שסובל מתסמינים או שאובחן כחיובי בבדיקת קורונה?. 	

  אם "כן" יש לנקות אמצעים נוספים ואם התסמינים יתפתחו, להיכנס לבידוד עצמי לאלתר

כן

לא

*אם התסמין נובע מבעיה בריאותית ידועה, יש לבחור "לא". אם התסמין חדש, שונה או מחמיר, יש לבחור "כן". אם יש לך עייפות קלה, כאבי שרירים או פרקים במהלך 48 שעות 
אחרי חיסון קורונה או שפעת, יש לבחור "לא". 
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הצעדים הבאים של כלי סינון וירוסי קורונה ומערכת הנשימה

אם ענית "כן" לשאלה כלשהי מעמוד 	, יש לפעול בהתאם להנחיות להלן:

אם את/ה חולה, יש להישאר בבית ולהיכנס לבידוד עצמי:
יש להישאר בבית במשך לפחות 4	 שעות )48 שעות במקרה של בחילה/הקאות/שלשול( עד שלא יהיה לך עוד חום 

ושהתסמינים שלך ישתפרו. 

על כל מי שחש/ה חולה עם תסמיני מחלה חדשים או מחמירים, כולל כאלה שלא מצוינים בכלי סינון זה, להישאר 
בבית עד שהתסמינים ישתפרו ואז לבקש לעבור הערכה על ידי ספק שירותי הבריאות שלו/ה במידת הצורך.

יש לנקוט באמצעים נוספים:
במשך 0	 ימים לאחר הופעת התסמינים או, בדיקת קורונה חיובית )הקודם מבין השניים( או במשך 0	 ימים מאז 

המגע האחרון שלך עם אדם בעל תסמינים או שעבר בדיקת קורונה חיובית: 

 יש לעטות מסכה מותאמת היטב בסביבה ציבורית )כולל בתי ספר/ מסגרת יום ארוך, אלא אם 	 
מתחת לגיל שנתיים(; 

 יש להימנע מפעילויות לא הכרחיות בהם יהיה צורך להסיר את המסכה )כגון ביציאה למסעדה, 	 
נגינה בכלי נשיפה, עיסוק בספורט עם מרכיב מגע גבוה בהם לא ניתן לעטות מסכה בצורה 

בטוחה(, עם ציפיות סבירות כגון כאשר סועדים בשטח משותף בבית הספר תוך כדי שמירת 
מרחק רב ככל שניתן;

 אין לבקר אנשים או מקומות )כגון בתי חולים, בתי אבות סיעודיים( בסיכון גבוה, כולל במקום 	 
בו יש קשישים או אנשים עם כשל חיסוני. 

יש לפעול בהתאם לעצה זו גם אם בדיקת הקורונה שלך שלילית או אם לא ביצעת בדיקה.

אמצעים אלה הם רמת הגנה נוספת נגד התפשטות וירוסי קורונה ומערכת נשימה.

יש לפעול בהתאם להנחיות נוספות אם את/ה סובל/ת מכשל חיסוני או מתגורר/ת בבית 
אבות סיעודי:

במקרה של חיים בבית אבות סיעודי או עם יש לך כשל חיסוני או שאושפזת בשל מחלה הקשורה לווירוס הקורונה 
דרישות הבידוד שלך עשויות להשתנות. יש לעיין ב כלי סינון מחוזי לקבלת הדרכה נוספת.

יש לפעול בהתאם להדרכה נוספת בהתאם להנחיות:
 אם נאמר לך להיות בהסגר, בבידוד, בבידוד ביתי או לא להגיע לבית הספר או למסגרת יום ארוך עכשיו 

)למשל על ידי רופא, קצין ביקורת גבולות פדרלי או נציג מערכת הבריאות(:

 יש לפעול לפי ההדרכה או ההנחיות שסופקו לך. 	 
  אם היית מחוץ לקנדה ב-4	 הימים האחרונים, יש לציית להנחיות ההסגר הפדרליות ולהיבדק לאחר 	 

חזרה מחו"ל. 

יש לגשת להיבדק ולעבור טיפול אם הינך זכאי/ת:
 בדיקת וירוס קורונה וטיפולים זמינים לקבוצות מסוימות. למידע נוסף, יש לעיין כאן.	 

 כלי זה מתאים להנחיות המחוזיות: סינון קורונה בבתי ספר ובמערכת טיפול בילדים 
)gov.on.ca( ו-ניהול מקרים ואנשי קשר בנוגע לווירוס הקורונה באונטריו
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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



