
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:( 	

تب < C°37.8 یا لرزه

بلی

نخیر

سرفه

بلی

نخیر

مشکل در تنفس

بلی

نخیر

از بین رفتن طعم/ بو

بلی

نخیر

دو یا بیشتر: ( 	

گلو دردی

بلی

نخیر

سردردی

بلی

نخیر

احساس خستگی

بلی

نخیر

بینی روان/ بینی بندی

بلی

نخیر

 درد عضالت/ 
درد مفصل ها

بلی

نخیر

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. 

TORONTO.CA/COVID19



مراحل بعدی ابزار آزمایش ویروس کووید-19 و تنفسی

اگر جواب شما به هر یک از سواالت در صفحه 1 ”بلی“ است، راهنمایی های زیر را دنبال کنید:

اگر مریض هستید در خانه بمانید و خود را منزوی کنید:

حداقل 4	 ساعت )یا 48 ساعت در صورت دلبدی/استفراق/اسهال( تا زمانی که تب نداشته باشید و عالئم شما بهبود 

بیابد، در خانه بمانید. 

هرکسی که احساس مریضی می کند یا عالئم جدید یا در حال بدتر شدن مریضی دارد، از جمله مواردی که در این ابزار 

آزمایش ذکر نشده است، باید تا زمانی که عالئمش بهبود پیدا کند، در خانه بمانند و در صورت ضرورت توسط ارائه 

دهنده مراقبت های صحی خود ارزیابی شود.

اقدامات اضافی را دنبال کنید:

10 روز پس از شروع عالمات یا یک تست مثبت کووید-19 )هر کدام که اولتر بیاید( یا به مدت 10 روز پس از آخرین تماس 
نزدیک شما با شخصی که عالئم یا تست کووید-19 مثبت داشته باشد: 

 در همه مکان های عمومی )از جمله مکاتب/مراقبت از اطفال، مگر اینکه کمتر از 	 ساله سن داشته 	 
باشند( از ماسک مناسب استفاده کنید؛ 

 از فعالیت های غیرضروری که در آن باید ماسک خود را بردارید )مانند غذا خوردن، نواختن وسایل 	 
موسیقی، ورزش های با تماس باال که در آن نمی توان به طور محفوظ از ماسک استفاده کرد( خودداری 

کنید، با استثنائات معقول مثل وقت غذا خوردن در یک فضای مشترک در مکتب با حفظ فاصله 

محفوظ تا حد امکان؛

 از بازدید از افراد یا مکان های )مانند شفاخانه ها، خانه های مراقبت طوالنی مدت( که در معرض خطر 	 
باالترهستند، بشمول خانه سالمندان یا افرادی دارای اختالل محافظتی، نروید. 

حتی اگر تست کووید-19 منفی بود یا تست را انجام ندادید، این توصیه را دنبال کنید.

این اقدامات یک الیه اضافی برای پیشگیری در برابر گسترش کووید-19 و ویروس های تنفسی است.

در صورت اختالل محافظتی یا زندگی در یک محیط مراقبت جمعی پرخطر، راهنمایی های اضافی 
را دنبال کنید:

اگر در یک محیط پرخطر زندگی می کنید یا دارای اختالل محافظتی هستید یا به دلیل مرض مرتبط با کووید-19 در شفاخانه 

بستر می شوید، شرایط انزوا ممکن است متفاوت باشد. برای راهنمایی بیشتر به ابزار آزمایش منطقه مراجعه کنید.

دستورالعمل های اضافی را طبق راهنمایی دنبال کنید:

اگر در حال حاضر به شما گفته شده است که باید قرنطینه، منزوی، در خانه بمانید یا در مکتب یا مراقبت از اطفال نیائید 

)به عنوان مثال، توسط یک داکتر، مامور مرزی فدرال، اداره صحت عمومی(:

 راهنمایی یا دستورالعمل های که به شما داده شده را دنبال کنید. 	 

 اگر در 14 روز گذشته به خارج از کانادا سفر کرده اید، الزامات فدرال را برای قرنطینه دنبال کنید و پس از آمدن از سفر 	 

بین المللی تست کنید. 

اگر واجد شرایط بودید، تست و تداوی کنید:

 تست و تداوی کووید-19 برای گروه های خاصی در دسترس است. برای معلومات بیشتر در اینجا مراجعه کنید.	 

 این ابزار با توصیه های والیتی تطابق دارد: آزمایش کووید-19 در مکتب و مراقبت از اطفال

)gov.on.ca( و مدیریت موارد و تماس های کووید-19 در انتاریو
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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



