
COVID-19 i wirusy atakujące 
układ oddechowy 
Codzienne badania przesiewowe dla dzieci/uczniów/osób dorosłych.  
Rodzic / opiekun prawny może wypełnić w imieniu swojego dziecka.
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1. Czy masz którekolwiek z tych nowych lub pogarszających się objawów*? 
A) Jeden lub więcej:

Gorączka > 37,8°C  
i/lub dreszcze

Tak

Nie

Kaszel

Tak

Nie

Problemy  
z oddychaniem

Tak

Nie

Całkowita lub częściowa  
utrata smaku/węchu

Tak

Nie

B) Dwa lub więcej: 

Ból gardła

Tak

Nie

Ból głowy

Tak

Nie

Uczucie dużego  
zmęczenia

Tak

Nie

Katar/ 
zatkany nos

Tak

Nie

Bóle mięśni/ 
stawów

Tak

Nie

Nudności/wymioty/ 
biegunka

Tak

Nie

2.  Czy w ciągu ostatnich 10 dni miałeś/miałaś dodatni wynik testu na COVID-19  
i wystąpiły u Ciebie objawy?

Jeśli odpowiedź na pytanie 1 lub 2 to „TAK”, 
to zostań w domu i zastosuj samoizolację Zastosuj dodatkowe środki

Tak

Nie

3.  Czy masz tylko jeden objaw z pytania 1(B) CZY jakikolwiek z poniższych nowych lub 
pogłębiających się objawów?* 

• Ból brzucha 
• Zapalenie spojówek 
• Brak apetytu lub zmniejszony apetyt 

  Jeśli Twoja odpowiedź to „TAK”, to pozostań w domu do czasu, gdy Twój objaw 
ustępuje od 24 godzin (48 godzin w przypadku nudności/wymiotów/biegunki)  
i nie będziesz mieć żadnych nowych objawów

Tak

Nie

4.  Czy ktoś powiedział Ci, że powinieneś/powinnaś poddać się kwarantannie lub 
izolacji, bądź zostać w domu na, kwarantannie lub izolacji, nie chodzić do szkoły 
lub przedszkola? (np. lekarz, federalny strażnik graniczny, personel służby zdrowia)? 

  Jeśli odpowiedź brzmi „TAK” to pozostań w domu + postępuj zgodnie  
z otrzymanymi instrukcjami

Tak

Nie

5.  Czy powiedziano Ci, że miałeś/miałaś bliski kontakt z kimś, kto ma objawy LUB 
z kimś, kto miał dodatni wynik testu na COVID-19? 

  Jeśli odpowiedź to „TAK”, to zastosuj dodatkowe środki + jeśli wystąpią 
objawy*, od razu poddaj się samoizolacji

Tak

Nie

*Jeśli objaw jest związany z inną znaną chorobą, wybierz „Nie”. Jeśli objaw jest nowy, inny lub pogarsza się, wybierz „Tak”. Jeśli w ciągu  
48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 lub grypie pojawi się lekkie zmęczenie bądź ból mięśni lub stawów, wybierz „Nie”. 
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Narzędzie do prowadzenia badań przesiewowych w kierunku 
COVID-19 i wirusów atakujących układ oddechowy – kolejne kroki

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań ze strony 1 brzmi „TAK”, postępuj zgodnie  
z poniższymi instrukcjami:

Zostań w domu i poddaj się samoizolacji, jeśli jesteś chory/chora: 
Pozostań w domu do czasu, gdy nie masz gorączki i Twój objaw ustępuje od 24 godzin (48 godzin 
w przypadku nudności/wymiotów/biegunki). 
Każda osoba, która czuje się chora lub ma nowe bądź pogłębiające się objawy choroby, również 
te niewymienione w narzędziu do badań przesiewowych, powinna pozostać w domu do momentu,  
gdy objawy zaczną ustępować, a także w razie potrzeby skorzystać z pomocy lekarskiej.

Zastosuj dodatkowe środki:
Przez 10 dni od pojawienia się objawów LUB otrzymania dodatniego wyniku badania COVID-19 (zależnie 
od tego, co będzie pierwsze) LUB przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą, która ma objawy lub 
uzyskała dodatni wynik badania COVID-19:

•  Noś dobrze dopasowaną maseczkę we wszystkich miejscach publicznych (w tym 
w szkołach/przedszkolach/żłobkach, z wyjątkiem dzieci <2. roku życia); 

•  Unikaj niekoniecznych aktywności, w których trzeba zdjąć maseczkę (np. jedzenie 
w restauracjach; granie na instrumentach dętych; sporty mocno kontaktowe, w których 
nie można bezpiecznie nosić maseczek), z takimi wyjątkami jak jedzenie we wspólnej 
przestrzeni w szkole przy zachowaniu możliwie jak największego dystansu;

•  Nie odwiedzaj osób ani miejsc (np. szpitali, domów opieki) narażonych na większe 
ryzyko, w tym miejsc przebywania seniorów z obniżoną odpornością. 

Postępuj zgodnie z tymi radami, nawet jeśli masz ujemny wynik testu na COVID-19 lub nie  
robiłeś/robiłaś testu. 
Te środki są dodatkową ochroną przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 i wirusów atakujących 
układ oddechowy.

Stosuj się do dodatkowych wytycznych, jeśli masz obniżoną odporność LUB 
przebywasz w narażonej na wyższe ryzyko placówce świadczącej opiekę nad 
wieloma osobami: 
Jeśli przebywasz w placówce o podwyższonym ryzyku LUB masz obniżoną odporność LUB jesteś 
hospitalizowany/hospitalizowana z powodu choroby związanej z COVID-19, to wymagania dotyczące 
izolacji mogą być inne. Patrz narzędzie do regionalnych badań przesiewowych. zawierające 
dodatkowe wytyczne. 

Stosuj się do Dodatkowych Wytycznych, zgodnie z instrukcją: 
Jeśli ktoś (np. lekarz, strażnik graniczny, personel służby zdrowia) powiedział Ci, że powinieneś/
powinnaś poddać się kwarantannie lub izolacji, bądź zostać w domu lub nie chodzić do szkoły lub 
przedszkola:

•  To postępuj zgodnie z otrzymanymi wytycznymi lub wskazówkami. 
•  Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wyjeżdżałeś/wyjeżdżałaś z Kanady, zastosuj się do federalnych 

wymogów dotyczących kwarantanny. 

Poddaj się testowi i leczeniu, jeśli dotyczy: 
•  Testy na COVID-19 i leczenie są dostępne dla pewnych grup. Patrz tutaj, aby uzyskać więcej informacji. 

To narzędzie jest zgodne z regionalnymi wytycznymi: COVID-19 School and Childcare Screening oraz Management of 
Cases & Contacts of COVID-19 in Ontario (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
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf

