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ወደ ህፃናት ማቆያ/ትምህርት ቤት መመለሻ - ማረጋገጫ ቅፅ
ልጅዎ ወደ ሕፃናት ማቆያ/ትምህርት ቤት መመለስ መቻሉን ለማረጋገጥ እባክዎ በአንዱ ሳጥን ብቻ ምልክት
ያድርጉ። በዚህ ቅጽ ላይ በመፈረም መረጃው እውነት መሆኑን እያረጋገጡ ነው።

የተማሪ ስም:- ______________________________________________________________

ልጄ ታሞ ነበር:
ልጄ የፒ.ሲ.አር ምርመራን በመጠቀም የኮቪድ-19 አሉታዊ ምርመራ ማድረጉን ተከትሎ ምልክቶቹ ከ 24
ሰዓታት በላይ ተሻሽለዋል (48 ሰዓታት፣ ለማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ፣ ተቅማጥ)። ማሳሰቢያ:- ፈጣን በሆነ
አንቲጂን የሙከራ ኪት አሉታዊ ምርመራ ማድረግ አንድ ልጅ/ተማሪ ወደ ህፃናት ማቆያው/ትምህርት ቤት
እንዲመለስ አያደርገውም።
ልጄ የኮቪድ-19 ምርመራ አልተደረገለትም፣ ነገር ግን ምልክቱ ወይም ምልክቶቹ ከጀመሩበት ለ10 ቀናት
ራሱን አግልሎ ቆይታውን አጠናቋል። ልጄ ትኩሳት የለውም (መድሃኒት ሳይጠቀም) እንዲሁም ምልክቶቹ
ቢያንስ በ24 ሰዓታት ውስጥ እየተሻሻሉ ነው (48 ሰዓታት፣ ለማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ፣ ተቅማጥ)።

ልጄየፒ.ሲ.አር ምርመራን በመጠቀም ለኮቪድ-19 አዎንታዊ ሆኖ ተፈትኗል፤ እናም ምልክቶቹ (ምልክቶቹ)
ከተጀመሩ (ወይም ምርመራው ከተደረገ) ጀምሮ ለ 10 ቀናት ራስን ማግለልን አጠናቋል። ልጄ ሆስፒታል
አልገባም። ትኩሳትም የለውም (መድሃኒት ሳይጠቀም)፣ እና ምልክቶቹ እየተሻሻሉ ነው።

አንድ የጤና አጠባበቅ አቅራቢ ልጄ ኮቪድ-19 እንደሌለበትና ከኮቪድ-19 ጋር ምንም የተያያዘ ነገር እንደሌለ
በምርመራው አረጋግጧል። ምልክቶቹ ከ 24 ሰዓታት በኋላ እየተሻሻሉ ነው (48 ሰዓት፣ ለማቅለሽለሽ፣
ማስታወክ፣ ተቅማጥ)።
ልጄ በሌሎች ምክንያቶች በልጆች ማቆያ/ትምህርት ቤት ውስጥ አልነበረም። ልጄ አልታመመም እና ምንም
ዓይነት የሕመም ምልክቶች የሉትም፣ የመተንፈሻ አካላት ኢንፌክሽን ምልክቶችም እንዲሁ፡፡

በቤተሰቤ ውስጥ ያለ አንድ ሰው (ለምሳሌ ወላጅ ፣ ወንድም ወይም እህት) በኮቪድ-19
ሕመም ምልክቶች ታሞ ከነበር:-
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የቤተሰብ አባሉ ፒ.ሲ.አር ምርመራን በመጠቀም ለኮቪድ-19 አሉታዊ ምርመራ አድርጓል፣ እናም ልጄ (ከላይ
ስሙ የተገለፀው) አሁን ወደ ህፃናት ማቆያ/ትምህርት ቤት መመለስ ይችላል።

የቤተሰቡ አባል የጤና እንክብካቤ አቅራቢ (ኮቪድ-19) እንደሌለባቸው አረጋግጦ፣ ከኮቪድ-19 ጋር
በማይዛመድ በሽታ መያዛቸውን አረጋግጧል። የእነሱ ሕሕሕ ምልክቶች ከ24 ሰዓታት በላይ እየተሻሻሉ ነው።
ልጄ (ከላይ በስም የተጠቀሰው) አሁን ወደ ሕጻናት ማቆያ/ትምህርት ቤት መመለስ ይችላል።

የቤተሰቡ አባል የኮቪድ-19 ምርመራ አላደረገም፣ ግን ልጄ (ከላይ በስም የተጠቀሰው) ራሱን በማግለል 10
ቀናት አጠናቋል። ልጄ ምንም የሕመም ምልክቶች ሳይታዩበት በጥሩ ጤንነት ላይ ይገኛል።

የኮቪድ-19 ምርመራ ውጤቱ አዎንታዊ ከሆነ ሰው ጋር የሚኖር የቅርብ ግንኙነት ፦
ልጄ የኮቪድ-19 ሕሕሕሕ ሕሕሕ አዎንታዊ ከሆነና በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት የነበረው ሲሆን
ራሱን በማግለል የ10 ቀናት ቆይታውን አጠናቋል፡፡ ልጄ ምንም የሕመም ምልክቶች ሳይኖሩበት በጥሩ ጤንነት
ላይ ይገኛል፡፡

የምርመራ ውጤቱ አዎንታዊ ከሆነ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ነበረው። ልጄ ሙሉ በሙሉ ክትባት ወስዷል*፡፡
ልጄ ምንም ሕሕሕሕ ምልክቶች ሳይኖሩበት በጥሩ ጤንነት ላይ ይገኛል፡፡
ልጄ የኮቪድ-19 ሕሕሕሕ ሕሕሕ አዎንታዊ ከሆነ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ነበረው። ልጄ ባለፉት 90 ቀናት
ውስጥ ለኮቪድ-19 ምርመራ አድርጎ ቫይረሱ እንዳለበት የተረጋገጠ ሲሆን አሁን ግን ጤናማ መሆኑ
በማህበረሰብ ጤና ጠቋም ተረጋግጧል፡፡ ልጄ ምንም ሕሕሕሕ ምልክቶች ሳይኖሩበት በጥሩ ጤንነት ላይ
ይገኛል፡፡

ከካናዳ ውጭ የተደረገ የቅርብ ጊዜ ጉዞ:ልጄ ከካናዳ ውጭ ተጉዞ ተመለሷል። ልጄ ከጉዞ መልስ ራሱን ለ14 ቀናት ያህል አግልሎ ካቆየ በኋላ
ቆይታውን አጠናቆ ምናልባትም መመርመር ካስፈለገም አጠናቋል፡፡ ልጄ ምንም ሕሕሕሕ ምልክቶች
ሳይኖሩበት በጥሩ ጤንነት ላይ ይገኛል፡፡
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ልጄ ከካናዳ ውጭ ተጉዞ ተመለሷል። ልጄ ሙሉ በሙሉ ክትባት ተሰጥቶት* ወደ ካናዳ ከመግባታቸው በፊት
አስፈላጊ ከሆነ ምርመራውን አጠናቋል። ልጄ ምንም ሕሕሕሕ ምልክቶች ሳይኖሩበት በጥሩ ጤንነት ላይ
ይገኛል፡፡
የኮቪድ-19 ምርመራ የሚደረግበት ቀን (ተግባራዊ ከሆነ): _________________________________________ (ቀን/ ወር/
ዓመትr)

ልጄ ደህና መሆኑን አውቃለሁ ፣ እናም ወደ ሕፃናት ማቆያ/ትምህርት ቤት መመለስ
ይችላል።

ወላጅ/የአሳዳጊ ስም:-

________________________________________________________________

ፊርማ:- ____________________________________ቀን:- ______________________ (ቀን/ወር/ዓመት)

ሙሉ በሙሉ የተከተበ የሚባለው የኮቪድ-19 ተከታታይ ሁለተኛ ክትባትን ወይም በኦንታሪዮ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር
እንደተገለጸው 14 ቀናት ወይም ከዚያ በላይ የተከተበ ነው።
የተሞላውን ቅጽ ለህፃናት ማቆያ/የቀን ካምፕ ኦፕሬተር ወይም ለልጅዎ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ይመልሱ።
እባክዎ ያስተውሉ፡-ይህንን ቅጽ ለመቀበል እና ለመጠቀም የመርጡ እንደሆነ ለመወሰን የእያንዳንዱ
ኦፕሬተር/ትምህርት ቤት/ትምህርት ቤት ቦርድ ድርሻ ነው።

