ﭼﮏ ﻟﯾﺳت  HWDSBﺑرای ﻏرﺑﺎﻟﮕری  COVID-19داﻧش آﻣوزان
ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل روزاﻧﮫ ﭘﯾش از ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ.

.1

آﯾﺎ داﻧش آﻣوز ،ﯾﺎ ھر ﻓردی در ﺧﺎﻧوار ﺷﻣﺎ ،دارای ھر ﯾﮏ از ﻋﻼﺋم زﯾر اﺳت:
 ﺗب )دﻣﺎی  37.8درﺟﮫ ﺳﻠﺳﯾوس 100.4 /درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت ،اﺣﺳﺎس داﻏﯽ ﻣوﻗﻊ ﻟﻣس ﮐردن(
 ﺳرﻓﮫای ﮐﮫ ﺟدﯾد ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺑدﺗر ﺷدن ﺑﺎﺷد )اداﻣﮫدار ،ﺑﯾش از ﺣد ﻣﻌﻣول(
 ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس )از ﻧﻔس اﻓﺗﺎدن ،ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﮐﺷﯾدن ﻧﻔس ﻋﻣﯾﻖ(
 ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣوارد ﻓوق

.2

آﯾﺎ داﻧش آﻣوز دارای ھر ﯾﮏ از ﻋﻼﺋم زﯾر اﺳت:
 ﺳرﻓﮫھﺎی ﺧروﺳﮑﯽ) ،ﺻدای ﺟﯾر ﺟﯾر ﯾﺎ ﺳوت ﮐﺷﯾدن ﻣوﻗﻊ ﻧﻔس(
 ﻟرز
 ﮔﻠودرد ﯾﺎ ﻣﺷﮑل در ﺑﻠﻊ
 آﺑرﯾزش ،ﭘر ﺑودن ﯾﺎ اﺣﺗﻘﺎن ﺑﯾﻧﯽ )ﻏﯾرﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آﻟرژیھﺎی ﻓﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻋﻠل/ﻋوارض ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و










.3

ﻣﺷﺧص(
از دﺳت دادن ﺣس ﭼﺷﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑوﯾﺎﯾﯽ
ﺳردردی ﮐﮫ ﻏﯾرﻣﻌﻣول ﯾﺎ طوﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷد
ﻣﺷﮑﻼت ﮔوارﺷﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع/اﺳﺗﻔراغ ،اﺳﮭﺎل ،درد ﺷﮑﻣﯽ ﻏﯾرﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻋﻠل ﯾﺎ ﻋوارض ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و
ﻣﺷﺧص
ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ﮐﮫ ﻏﯾرﻣﻌﻣول ﺑﺎﺷد )ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻣﻔرط ،ﻧداﺷﺗن اﻧرژی(
زﯾﺎد زﻣﯾن ﺧوردن
درد ﻋﺿﻼﻧﯽ ﮐﮫ ﻏﯾرﻣﻌﻣول ﯾﺎ طوﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷد
ﭼﺷم ﺻورﺗﯽ )اﻟﺗﮭﺎب ﻣﻠﺗﺣﻣﮫ(
ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل و ﻧوزادان :ﺳﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻧداﺷﺗن اﺷﺗﮭﺎ
ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣوارد ﻓوق

آﯾﺎ داﻧش آﻣوز طﯽ  14روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺳﻔر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت )ﺧﺎرج از ﮐﺎﻧﺎدا(؟
 ﺑﻠﮫ
 ﺧﯾر

 .4آﯾﺎ داﻧش آﻣوز ﺑﺎ ﻓردی ﮐﮫ ﻣورد ﻗطﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ  COVID-19اﺳت ارﺗﺑﺎط و ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫ
اﺳت؟
 ﺑﻠﮫ
 ﺧﯾر

 .5آﯾﺎ داﻧش آﻣوز ﺑﺎ ﻓردی ﮐﮫ دﭼﺎر ﻋﻼﺋم ﺟدﯾد ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺷده ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ طﯽ  14روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﻔر ﮐرده،
ارﺗﺑﺎط و ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫ اﺳت؟
 ﺑﻠﮫ
 ﺧﯾر

اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳواﻻت ﻓوق »ﺧﯾر« اﺳت ،داﻧش آﻣوز روﻧد ﻏرﺑﺎﻟﮕری را ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت و اﻣروز
ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣدرﺳﮫ ﺣﺎﺿر ﺷود .اﮔر داﻧش آﻣوز در طول روز در ﻣدرﺳﮫ ﺷروع ﺑﮫ اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﮐرد ،وی ﺑﺎﯾد
ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﻣﻌﻠم ﺧود اطﻼع دھد.

اﮔر ﺟواب ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﺳواﻻت ﻏرﺑﺎﻟﮕری »ﺑﻠﮫ« ﺑوده اﺳت ،ﯾﺎ اﮔر از ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳواﻻت اﻣﺗﻧﺎع ﮐردهاﯾد ،در
اﯾن ﺻورت داﻧش آﻣوز روﻧد ﻏرﺑﺎﻟﮕری را ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﭘﺷت ﺳر ﻧﮕذاﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﻣدرﺳﮫ ﺣﺎﺿر ﺷود و ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای
اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ،از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره  (905) 974-9848ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧﺎﻧواده ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻟطﻔﺎ ً
ﺑرای ﮔزارش ﻏﯾﺑت داﻧش آﻣوز ،ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ وی ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر داﻧش آﻣوز ﻣورد آزﻣﺎﯾش  COVID-19ﻗرار ﮔرﻓت،
ﻣدرﺳﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺗﺷﮑر ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ از ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن آزﻣﺎﯾش ﻣطﻠﻊ ﺷود.

ﯾﺎدآوریھﺎی ﻣﻔﯾد ﺣﯾن ﺣﺿور در ﻣدرﺳﮫ
•
•
•
•
•
•
•
•

دﺳتھﺎی ﺧود را زود ﺑﮫ زود ،ﺣداﻗل ﺑﮫ ﻣدت  20ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد
اﮔر آب و ﺻﺎﺑون در دﺳﺗرس ﻧﺑود ،دﺳتھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده اﻟﮑﻠﯽ دﺳت ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﭼﺷمھﺎ ،ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ دھﺎن ﺧود دﺳت ﻧزﻧﯾد
ﺣداﻗل  2ﻣﺗر ) 6ﻓوت( ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺎ دﯾﮕران را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد
داﻧش آﻣوزان ﭘﺎﯾﮫ  4ﺗﺎ  12ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ ﭘوﺷش ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد )ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ از ﺳوی ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﻣﻌﺎف ﺷده
ﺑﺎﺷﻧد(
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود داﻧش آﻣوزان ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﮫ  3از ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ ﭘوﺷش ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
در ﻗﺳﻣت داﺧﻠﯽ آﺳﺗﯾن ﺧود ﺳرﻓﮫ و ﻋطﺳﮫ ﮐﻧﯾد و ﻧﮫ در دﺳﺗﺎن ﺧود
اﮔر ﺷروع ﺑﮫ اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﮐردﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘرﺳﻧل اطﻼع دھﯾد
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