
 
 

 

للطالب الصادرة عن مجلس  19-الئحة تحري أعراض كوف�د
 مدارس منطقة هاملتون وو�نتورث

 قبل الحضور إ� المدرسة.  �شكل يو�ي تجب تعبئتها 

  
ي عائلتك، من أي من األعراض التال�ة:  .1

ي الطالب، أو أي شخص �ض
 هل �عائض

 ) �بالسخونة عند اللمس)شعور درجة فھرنھایت،  100.4مئویة/درجة  37.8حرارة تبلغ ح 
 (مستمر، أ��� من المعتاد) سعال جد�د أو متفاقم 
 (انقطاع النفس، عدم القدرة ع� التنفس بعمق) ي التنفس

 ضيق �ض
 ء مما سبق ي

 ال �ش
  

ي الطالب من أي من األعراض التال�ة:  .2
 هل �عائض

 (مصدرا� صوت ��ر أو صف�ي عند التنفس) ،  سعال نبا�ي
 شعور بالقشع��رة 
  ي البلعالتهاب

 الحلق أو صع��ة �ض
  ي األنف (غ�ي مرتبط بالحساس�ة الموسم�ة أو األسباب/الحاالت األخرى

س�الن أو ا�سداد أو احتقان �ض
 المعروفة)

 فقدان حاسة التذوق أو الشم 
 صداع غ�ي معتاد أو ط��ل األمد 
  فة. مشا�ل هضم�ة، مثل الغث�ان/التقيؤ وآالم البطن، غ�ي مرتبطة بأسباب أو حاالت معرو 
 (وهن، فقدان الطاقة) تعب شد�د غ�ي معتاد 
 ة ي أح�ان كث�ي

 الوق�ع أرضا� �ض
 ي العضالت غ�ي معتادة أو ط��لة األمد

 آالم �ض
 (َتِحَمة ضٌ ورد�ة (التهاب الُمل�  َعني
 لألطفال الصغار والرضع: الخمول أو فقدان الشه�ة 
 ء مما سبق ي

 ال �ش
  

ض  .3 ي رحلة دول�ة خالل األسبوعني
ض (خارج كندا)؟هل سافر الطالب �ض  الماضيني

 
 نعم 
 ال 

 
 ؟19-بكوف�دشخصاً لدیھ إصابة مؤكدة أو محتملة هل خالط الطالب عن قرب  .4

 
 نعم 
 ال 

  



 
 

 

 
ض  .5  خارج كندا خالل األسبوعني

�
ي من أعراض تنفس�ة جد�دة أو سافر مؤخرا

 �عائض
�
هل خالط الطالب عن قرب شخصا

؟ ض  الماضيني
 

 نعم 
 ال 

ع� جميع األسئلة فقد اجتاز الطالب تحري األعراض و�ستطيع الذهاب إ� المدرسة اليوم. إن بدء الطالب  بالإن أجبت 
 أثناء الدوام المدر�ي بالشعور بتوعك، عل�ه إخبار المدرس. 

  
ي تحري 

إن أجبت بنعم ع� أي من أسئلة تحري األعراض، أو إن رفضت اإلجابة عن األسئلة، فقد أخفق الطالب �ض
) أو بطب�ب 905( 974-9848وعل�ك االتصال بدائرة الصحة العامة ع� الرقم  وال یستطیع الذھاب إلى المدرسة األعراض

، ترجو 19-العائلة إلجراء فحص. ُير�ب االتصال بمدرسة الطالب لإلبالغ عن الغ�اب. إن خضع الطالب لفحص كوف�د
 المدرسة منكم شا�رة إبالغها بنت�جة الفحص. إدارة 

 
 
 

ي المدرسة
 أمور مف�دة لتذكرها أثناء الوجود �ض

  
 ثان�ة ع� األقل  20داوم ع� غسل �د�ك بالماء والصابون لمدة  •
 استخدم معقما لل�دين بأساس كحو�ي إن لم يتوفر الصابون والماء  •
 حاول أال تلمس عين�ك وأنفك وفمك  •
�ن ( •  � األقل  أقدام) ع 6حافظ ع� التباعد الجسدي عن اآلخ��ن بمسافة م�ت
ي ع�ش ارتداء كمامة أو غطاء للوجه (ما لم �حصلوا ع� إعفاء من  •

�جب ع� الطالب من الصف الرابع حىت الصف الثاىض
 المدير)

 �شجع الطالب من مرحلة الروضة حىت الصف الثالث ع� ارتداء كمامة أو غطاء للوجه •
ي �د�ك •

ي كمك ول�س �ض
 اسعل واعطس �ض

ي المدرسةإن بدأت بالشعور بتوعك،  •
 ُير�ب إخبار أحد موظ�ض

 
 
 
 
 
 

 


