
COVID-19 و ویروس های تنفسی
غربالگری روزانه برای کودکان/دانش آموزان/بزرگساالن. یک والد/سرپرست می تواند بجای فرزند خود تکمیل کند.
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آیا هر کدام از این عالئم جدید یا وخیم شونده را دارید*؟. 1

( یک مورد یا بیشتر: الا

تب < 37.8 درجه سانتیگراد و/یا لرز

بلی 

خیر

سرفه

بلی 

خیر

مشکالت تنفسی

بلی 

خیر

کاهش یا از دست دادن حس چشایی/بویایی

بلی 

خیر

( دو مورد یا بیشتر:ب

گلودرد

بلی 

خیر

سردرد

بلی 

خیر

احساس خستگی زیاد

بلی 

خیر

 آبریزش بینی/
گرفتگی بینی

بلی 

خیر

 دردهای عضالنی/
درد مفاصل

بلی 

خیر

 حالت تهوع/
استفراغ/اسهال

بلی 

خیر

آیا نتیجه آزمایش COVID-19 شما در 10 روز گذشته مثبت شده و عالئمی داشته اید؟. 	

 در صورتیکه پاسخ به سوال 1 یا 	 »بله« است،
در خانه بمانید و خود را قرنطینه کنید

اقدامات اضافی را انجام دهید 

بلی

خیر

 آیا صرفا یکی از عالئم سوال 1 )ب( یا هر کدام از این عالئم جدید یا وخیم شونده را دارید؟* . 3

دل درد	 
چشم صورتی 	 
کاهش اشتها یا بی اشتهایی	 

  در صورتیکه پاسخ »بله« داده اید در خانه بمانید تا عالئم شما به مدت 4	 ساعت بهبود 
یابد )48 ساعت برای حالت تهوع/استفراغ/اسهال( و هیچ عالمت جدیدی نداشته باشید

بلی

خیر

  آیا به شما گفته شده است که باید االن خود را قرنطینه و ایزوله کنید، در خانه بمانید یا در مدرسه . 4
 یا مهدکودک حضور نداشته باشید؟ )به طور مثال توسط یک دکتر، مامور مرزی فدرال، مسئول 

بهداشت همگانی(

  در صورتیکه پاسخ »بله« داده اید در خانه بمانید + از دستورالعمل هایی که به شما داده 
شده پیروی کنید

بلی

خیر

  آیا به شما گفته شده که فرد نزدیک به شخصی هستید که دارای عالئم است یا شخصی . 	
که آزمایش COVID-19 وی مثبت شده است؟

  در صورتیکه پاسخ »بله« داده اید اقدامات اضافی را انجام دهید + در صورتی که عالئم* 
پدیدار شد سریعا خود را ایزوله کنید

بلی

خیر

* در صورتی که عالئم ناشی از یک بیماری شناخته شده است که باعث بروز عالئم می شود گزینه »خیر« را انتخاب کنید. اگر عالئم مورد جدید و متفاوتی هستند و شدت آن ها 
بیشتر شده است، گزینه »بله« را انتخاب کنید. در صورت وجود خستگی خفیف، درد عضالنی یا مفاصل طی 48 ساعت پس از واکسن COVID-19 یا آنفوالنزا گزینه »خیر« 

را انتخاب کنید.
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ابزار غربالگری COVID-19 و ویروس های تنفسی گام های بعدی

در صورتیکه پاسخ »بله« به هر کدام از سواالت صفحه 1 داده اید دستورالعمل های زیر را انجام دهید:

اگر بیمار هستید در خانه بمانید و خود را ایزوله کنید:

تا زمانی که دیگر تب نداشته باشید و عالئم شما پس ار 4	 ساعت بهبود یابد در خانه بمانید )یا 48 ساعت برای حالت 

تهوع/استفراغ/اسهال( 

افرادی که احساس بیماری یا عالئم جدید یا رو به وخامت بیماری دارند، از جمله مواردی که در ابزار غربالگری ذکر نشده است، 

باید در خانه بمانند تا عالئمشان بهبود یابد و در صورت نیاز باید به دنبال دریافت تشخیص ارائه دهنده مراقبت های درمانی 

خود باشند.

اقدامات بیشتری انجام دهید:

 تا 10 روز پس از شروع عالئم یا تست مثبت COVID-19 )هر کدام که زودتر اتفاق افتد( یا 10 روز پس از آخرین تماس 
نزدیک با شخصی که دارای عالئم است یا تست COVID-19 وی مثبت شده است:

 در تمام مکان های عمومی )شامل مدارس/مهدکودک، به جز افراد کمتر از 	 سال( از ماسک مناسب 	 

استفاده کنید؛ 

 از انجام فعالیت های غیرضروری که نیاز به برداشتن ماسک است خودداری کنید )به طور مثال زدن 	 

ساز بادی، انجام ورزش هایی که تماس زیادی دارند و نمی توان ماسک را به طور ایمن استفاده کرد( 

البته استثناهای منطقی نیز وجود دارد مانند غذا خوردن در یک مکان اشتراکی در مدرسه همراه با 

حفظ فاصله حداکثری؛

  از مالقات افراد و مکان های )به طور مثال بیمارستان ها، مراکز نگهداری طوالنی مدت از سالمندان( 	 

با ریسک باال خودداری کنید از جمله مکان هایی که در آنجا سالمند یا افراد دچار نقص ایمنی وجود دارد.

حتی در صورتی که تست منفی COVID-19 داشته اید یا تستی انجام نداده اید نیز به این توصیه عمل کنید.

این اقدامات یک سطح حفاظتی بیشتری در مقابل COVID-19 و ویروس های تنفسی ایجاد می کنند.

در صورتی که دچار نقص ایمنی هستید یا در مکان های مراقبتی جمعی با خطر باال هستید از 
دستورالعمل های بیشتر پیروی کنید:

 COVID-19 اگر در یک مکان با ریسک باال زندگی می کنید یا دچار نقص ایمنی هستید یا به دلیل ابتال به بیماری های مرتبط با

 در بیمارستان بستری شده اید، الزامات ایزوله سازی شما ممکن است متفاوت باشد. جهت دریافت راهنمای اضافی 

به ابزار غربالگری استانی مراجعه کنید.

راهنمای اضافی را طبق دستور انجام دهید:
اگر به شما گفته شده است که باید االن خود را قرنطینه و ایزوله کنید، در خانه بمانید یا در مدرسه یا مهدکودک حضور 

نداشته باشید )به طور مثال توسط یک دکتر، مامور مرزی فدرال، مسئول بهداشت عمومی(:

از راهنما و دستوراتی که به شما داده شده پیروی کنید. 	 

 در صورتی که در 14 روز گذشته به خارج از کانادا مسافرت کرده اید، از الزامات فدرال در خصوص قرنطینه و آزمایش 	 

پس از بازگشت از مسافرت بین المللی پیروی کنید.

در صورت واجد شرایط بودن آزمایش دهید و درمان شوید:
  آزمایش COVID-19 و درمان آن برای گروه های خاصی در دسترس است. جهت کسب اطالعات بیشتر به اینجا 	 

مراجعه کنید.

 این بازار با دستورالعمل استانی سازگار است: غربالگری COVID-19 مدارس و مراقبت از کودکان 

)gov.on.ca( در انتاریو COVID-19 و مدیریت موارد و اطالعات تماس
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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



