
COVID-19 та респіраторні віруси 
Щоденний скринінг для дітей/студентів/дорослих. Батьки/опікуни можуть заповнити за свою дитину.

6 вересня 2022 р.

1. Чи є у вас будь-які з наступних нових симптомів або симптоми, що погіршуються*? 

A) Один чи більше

Лихоманка > 37,8 °C  
та/або озноб

Так

Ні

Кашель

Так

Ні

Утруднене дихання

Так

Ні

Зниження або відсутність 
відчуття смаку/запаху

Так

Ні

B) Два чи більше

Біль у горлі

Так

Ні

Головний біль

Так

Ні

Почуття  
сильної втоми

Так

Ні

Нежить/ 
закладений ніс

Так

Ні

Біль в м’язах/ 
суглобах

Так

Ні

Нудота/ 
блювота/діарея

Так

Ні

2.  Чи є у вас симптоми та, чи був у вас позитивний результат тесту на COVID-19  
за останні 10 днів?

Відповідь «ТАК» на питання 1 або 2: 
залишайтеся вдома та самоізолюйтеся Дотримуйтеся додаткових заходів

Так

Ні

3.  Чи є у вас лише один симптом із 1(B) АБО будь-який із наведених нижче нових 
чи симптомів, що погіршуються?* 

• Біль у животі 
• Кон'юнктивіт 
• Зниження або відсутність апетиту 

  Якщо «ТАК», залишайтеся вдома, доки ви не почнете спостерігати покращення 
симптома(ів) впродовж 24 годин (48 годин при нудоті/блювоті/діареї), і якщо  
у вас не з’являться нові симптоми.

Так

Ні

4.  Чи надавали вам вказівку піти на карантин, ізолюватися, залишатися вдома або 
не відвідувати школу чи дитячий садок? (Наприклад такі особи, як лікар, працівник 
федеральної прикордонної служби чи охорони здоров’я.) 

  Якщо «ТАК», залишайтеся вдома + дотримуйтесь наданих вам інструкцій.

Так

Ні

5.  Чи перебували ви в тісному контакті з кимось, хто має симптоми АБО позитивний 
тест на COVID-19? 

  Якщо «ТАК», дотримуйтесь додаткових заходів + якщо з’являться симптоми*, 
негайно самоізолюйтеся.

Так

Ні

*Якщо симптоми спричинені певним та відомим вам станом здоров’я, виберіть «Ні». Якщо у вас виник новий, інакший симптом або симптом, що погіршився,  
оберіть «Так». Якщо протягом 48 годин після щеплення від COVID-19 або грипу спостерігається легка втома, біль у м’язах або суглобах, виберіть «Ні». 
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Наступні кроки скринінгу на COVID-19 та респіраторні віруси

Якщо ви відповіли «ТАК» на будь-яке із запитань на сторінці 1, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій:

Залишайтеся вдома та самоізолюйтеся, якщо ви хворі: 
Залишайтеся вдома, доки у вас не зникне температура і доки ви не помітите покращення симптомів 
впродовж принаймні 24 годин (або 48 годин при нудоті/блювоті/діареї). 

Будь-хто при поганому самопочутті або за наявності будь-яких нових симптомів хвороби (чи таких, що 
погіршуються), включаючи й ті, які не були перераховані в цьому скринінгу, повинен залишатися вдома, 
доки симптоми не покращаться, і за потреби звернутися до свого лікаря. 

Дотримуйтеся додаткових заходів: 
Протягом 10 днів після появи симптомів АБО позитивного тесту на COVID-19 (відраховуйте від тієї події, 
що трапилася першою), АБО протягом 10 днів після вашого останнього тісного контакту з особою, 
яка має симптоми або позитивний тест на COVID-19:

•  Носіть щільну маску в усіх громадських місцях (включаючи школи/дитячі садки, 
за винятком дітей до 2 років).

•  Уникайте довільної діяльності, під час якої вам потрібно зняти маску (наприклад, вечеря 
в ресторані, гра на духовому інструменті, інтенсивні види спорту, де маски не можна 
безпечно носити), за раціональних винятків, наприклад під час їжі в громадському місці 
в школі при дотриманні максимальної дистанції.

•  Не відвідуйте людей або заклади із підвищеним ризиком (наприклад, лікарні, будинки 
довгострокового догляду), зокрема такі, де є літні люди чи люди з ослабленим імунітетом. 

Дотримуйтеся цієї поради, навіть якщо ваш тест на COVID-19 є негативним або ви не робили тест. 
Ці заходи є додатковим рівнем профілактики поширення COVID-19 і респіраторних вірусів.

Дотримуйтеся додаткових вказівок, якщо у вас ослаблений імунітет АБО ви живете 
в притулку в умовах найвищого ризику: 
Якщо ви проживаєте в середовищі найвищого ризику АБО маєте ослаблений імунітет, АБО вас 
госпіталізовано через захворювання, пов’язане з COVID-19, ваші вимоги до ізоляції можуть відрізнятися. 
Дивіться провінційний інструмент скринінгу, щоб отримати додаткові вказівки. 

Дотримуйтеся додаткових вказівок згідно з інструкціями: 
Якщо вам надали вказівку піти на карантин, ізолюватися, залишатися вдома або не відвідувати школу 
чи дитячий садок (наприклад такі особи, як лікар, працівник федеральної прикордонної служби 
чи охорони здоров’я): 

•  Дотримуйтеся настанов чи вказівок, які ви отримали. 
•  Якщо ви подорожували за межі Канади протягом останніх 14 днів, дотримуйтеся федеральних вимог 

щодо карантину та тестування після повернення з-за кордону. 

Обстеження та лікування (за певних критеріїв) 
•  Тестування на COVID-19 та лікування від COVID-19 доступні певним групам населення. Дивіться тут 

для отримання додаткової інформації. 

Цей інструмент відповідає провінційним вимогам: cкринінг на COVID-19 у школах і дитячих садках  
та Управління випадками та контактами з COVID-19 в Онтаріо (gov.on.ca)
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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

