كوڨيد19-

الفحص المدرسي

هل تعاين من عرض أو أكرث من األعراض الجديدة أو املتفاقمة التالية؟

zzz

درجة حرارة ≥  37.8م °أو قشعريرة

آالم يف العضالت و /أو آالم املفاصل
(للبالغني)

فقدان حاسة الشم أو التذوق

سعال

ضيق يف التنفس

غثيان ،قيئ أو إسهال (لألطفال)

تعب شديد (للبالغني)

كنت قد تلقيت لقاح كوڨيد 19-خالل الـ  48ساعة املاضية وشعرتَ فقط بعد التطعيم بصداع خفيف و  /أو إرهاق و
إذا َ
 /أو آالم يف العضالت و  /أو آالم يف املفاصل ،وال توجد أعراض أخرى ،أجب بـ "ال" عىل هذه األسئلة

هل تم إخطارك من قبل مقدم الرعاية الصحية أو "اإلدارة الصحية العامة" أو من خالل تطبيق " "Alert appالخاص
بكوڨيد 19-بأنه يجب عليك يف الوقت الحايل العزل الذايت أو البقاء يف املنزل؟
تلقيت التطعيم
كنت قد
َ
يف األيام العرشة األخرية ،هل تم التشخيص بأنك "شخص مخالط" لشخص مصاب بكوڨيد19-؟ إذا َ
بالكامل* أو كانت نتيجة التحليل السابق إيجابية** ،وال تعاين من أي أعراض ،ومل يتم إخبارك بالعزل الذايت ،أجب بـ "ال".
خال ل آخر  14يو ًما ،هل سافرت خارج كندا وتم التنبيه عليك بالحجر الصحي أو بعدم الذهاب إىل املدرسة؟
كنت قد حصلت عىل
هل يعاين أي شخص تعيش معه حال ًيا بأي أعراض جديدة لكوڨيد 19-و /أو ينتظر نتائج االختبار؟ إذا َ
التطعيم بالكامل* أو كانت نتيجة التحليل السابق إيجابية** وال تعاين من أي أعراض ،ومل يتم التنبيه عليك بتنفيذ العزل الذايت
أو إذا كانت أعراض الشخص املخالط مرتبطة بتلقي لقاح كوڨيد19-خالل آخر  48ساعة ،فأجب بـ "ال".

كنت مخالطًا لشخص مصاب ،قم
كنت تعاين من أعراض أو َ
إذا أجبت بـ "نعم" عىل أي من األسئلة أعاله أو كنت تشعر بإعياء أو لست عىل ما يرام ،يرجى البقاء يف املنزل .إذا َ
بإجراء االختبار و  /أو التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
*التطعيم الكامل :يُقصد بالتطعيم الكامل أنك تلقيت جميع الجرعات املطلوبة من لقاح كوڨيد 19-املعتمد قبل  14يو ًما عىل األقل.
قم بزيارة موقعنا عىل اإلنرتنت ملزيد من املعلومات التفصيلية.
** نتيجة تحليل سابق سلبية :يُقصد بذلك إصابتك بكوڨيد 19-خالل الـ  90يو ًما املاضية ،وتعافيت ،وأكملت فرتة العزل ابتدا ًء من توقيت العدوى األولية.
تلقيت التطعيم بالكامل أو
إذا كنت تعاين من نقص املناعة ،فيجب عليك االستمرار يف اتباع جميع توجيهات هيئة الصحة العامة السارية ،حتى لو كنت قد
َ
كانت نتيجة اختبار سابق لكوڨيد 19-سلبية .إذا كانت لديك أي أسئلة ،بادر بالتحدث إىل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
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يف خالل األيام العرشة املاضية ،هل كانت نتيجة اختبار املستضد الرسيع أو نتيجة االختبار الذايت باستخدام مجموعة االختبار
املنزلية إيجابية؟ إذا كانت نتيجة الفحص الذي أجريته يف اختبار  PCRيف املعمل منذ ذلك الحني سلبية ،أجب بـ "ال".

