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Igazoló űrlap az óvodába ill. iskolába való visszatéréshez 

Kérjük, csak egy jelölőnégyzetet jelöljön be annak megerősítésére, hogy gyermeke visszatérhet 

az óvodába ill. iskolába. Ezen űrlap aláírásával igazolja, hogy az adatok megfelelnek a 

valóságnak.  
  

Tanuló neve: ______________________________________________________________ 

 

A gyermekem beteg volt: 

A gyermekem PCR-tesztje COVID-19-re negatív lett, és a tünetei több mint 24 órája 

javulnak (48 órája hányinger, hányás, hasmenés esetén). Megjegyzés: a gyorsteszt alapján 

megállapított negatív eredmény nem elegendő ahhoz, hogy a gyermek ill. tanuló 

visszatérhessen az óvodába ill. iskolába.   

 

Gyermekemnél nem végeztek COVID-19-tesztet, de a tünet(ek) jelentkezésétől számított 10 

napig önkéntes karanténban volt. Gyermekemnek nincs láza (gyógyszer alkalmazása 

nélkül), és tünetei legalább 24 órája javulnak (48 órája hányinger, hányás, hasmenés 

esetén). 

 

Gyermekem PCR-tesztje COVID-19-re pozitív lett, és a tünet(ek) jelentkezésétől (vagy a 

teszt elvégzésétől) számított 10 napig önkéntes karanténban volt. Gyermekem nem volt 

kórházban. Gyermekemnek nincs láza (gyógyszer alkalmazása nélkül), és tünetei javulnak. 

 

Egy egészségügyi szakember megerősítette, hogy a gyermekem nem szenved COVID-19-

ben, és olyan betegséget diagnosztizált, amely nem kapcsolódik a COVID-19-hez. Tünetei 

több mint 24 órája javulnak (48 órája hányinger, hányás, hasmenés esetén).  

 

A gyermekem más okból nem volt óvodában ill. iskolában. Gyermekem nem beteg, és 

nincsenek betegségre utaló tünetei, beleértve a légúti fertőzésre utaló tüneteket is. 

 

Egy velem egy háztartásban élő családtagom (pl. szülő, testvér) 

megbetegedett úgy, hogy COVID-19-re utaló tünetek jelentkeztek nála: 

Családtagom PCR-tesztje COVID-19-re negatív lett, és (fent megnevezett) gyermekem most 

már visszatérhet az óvodába ill. iskolába. 

 

Egy egészségügyi szakember megerősítette, hogy a családtagom nem szenved COVID-19-

ben, és olyan betegséget diagnosztizált, amely nem kapcsolódik a COVID-19-hez. Tünetei 

több mint 24 órája javulnak. A (fent megnevezett) gyermekem újra járhat óvodába ill. 

iskolába.  
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Családtagomnál nem végeztek COVID-19-tesztet, de (fent megnevezett) gyermekem 10 

napos önkéntes karanténban volt. Gyermekem jól van, tünetmentes. 

 

Közeli kapcsolat olyan személlyel, akinek pozitív lett a COVID-19-tesztje: 

Gyermekem közeli kapcsolatban állt valakivel, akinek a COVID-19-tesztje pozitív lett, és 10 

napig önkéntes karanténban volt. Gyermekem jól van, tünetmentes. 

 

Gyermekem közeli kapcsolatban állt olyan személlyel, akinél pozitív lett a COVID-19-teszt. 

A gyermekem teljeskörűen be van oltva*. Gyermekem jól van, tünetmentes. 

 

Gyermekem közeli kapcsolatban állt olyan személlyel, akinél pozitív lett a COVID-19-teszt. 

Gyermekem az elmúlt 90 napban pozitív lett a COVID-19-re, de a közegészségügy szerint 

már meggyógyult. Gyermekem jól van, tünetmentes. 

 

Kanadán kívüli utazás a közelmúltban:   

Gyermekem Kanadán kívüli utazásból tért haza. Gyermekem 14 napig otthon maradt 

önkéntes karanténban. Gyermekem jól van, tünetmentes. 

 

Gyermekem Kanadán kívüli utazásból tért haza. Gyermekemet teljeskörűen beoltották* a 

Kanadába való belépés előtt, és szükség esetén tesztelték. Gyermekem jól van, 

tünetmentes.   

 

A COVID-19-teszt időpontja (adott esetben): ______________________________________ (év.hónap.nap.) 

Kijelentem, hogy gyermekem jól van, és újra járhat óvodába ill. iskolába. 

                    

Szülő/gondviselő neve:    ________________________________________________________________  

Aláírás: ____________________________________ Dátum: ______________________ (év.hónap.nap.) 

 

*A teljeskörű beoltottság legalább 14 nappal a második adag COVID-19 oltási sorozat után, vagy 

az Ontariói Egészségügyi Minisztérium meghatározása szerint értendő. 
 

Küldje vissza a kitöltött űrlapot az óvoda ill. napközis tábor üzemeltetőjének vagy gyermeke 

iskolaigazgatójának.  

 

Figyelem! Minden üzemeltető/iskola/iskolatanács saját határskörében dönt arról, hogy elfogadja-e 

és használja-e ezt az űrlapot. 
 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

