
 
 

 

 دانش آموزان  COVID-19برای غربالگری   HWDSB لیستچک 
 پیش از ورود بھ مدرسھ. روزانھبرای تکمیل 

 
 آیا دانش آموز، یا ھر فردی در خانوار شما، دارای ھر یک از عالئم زیر است:  .1

 ) احساس داغی موقع لمس کردن)درجھ فارنھایت،  100.4درجھ سلسیوس/  37.8دمای تب 
 دار، بیش از حد معمول)ای کھ جدید یا در حال بدتر شدن باشد (ادامھسرفھ 
 (از نفس افتادن، عدم توانایی برای کشیدن نفس عمیق) تنگی نفس 
 ھیچ یک از موارد فوق 
 

 آیا دانش آموز دارای ھر یک از عالئم زیر است:  .2
 ھای خروسکی، (صدای جیر جیر یا سوت کشیدن موقع نفس)سرفھ 
 لرز 
 گلودرد یا مشکل در بلع 
 ھای فصلی یا سایر علل/عوارض شناختھ شده و آبریزش، پر بودن یا احتقان بینی (غیرمرتبط با آلرژی

 مشخص)
 از دست دادن حس چشایی یا بویایی 
 سردردی کھ غیرمعمول یا طوالنی باشد 
  مشکالت گوارشی مانند حالت تھوع/استفراغ، اسھال، درد شکمی غیرمرتبط با علل یا عوارض شناختھ شده و

 مشخص
 (خستگی مفرط، نداشتن انرژی) خستگی بسیار شدید کھ غیرمعمول باشد 
 زیاد زمین خوردن 
 درد عضالنی کھ غیرمعمول یا طوالنی باشد 
 (التھاب ملتحمھ) چشم صورتی 
 برای کودکان خردسال و نوزادان: سستی یا نداشتن اشتھا 
 ھیچ یک از موارد فوق 

 
 روز گذشتھ سفر بین المللی داشتھ است (خارج از کانادا)؟ 14آیا دانش آموز طی   .3

 
 بلھ 
 خیر 

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

 است؟
 

 بلھ 
 خیر 

 
 



 
 

 

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

 
 بلھ 
 خیر 

است، دانش آموز روند غربالگری را با موفقیت پشت سر گذاشتھ است و امروز  »خیر«اگر پاسخ بھ ھمھ سواالت فوق 
تواند در مدرسھ حاضر شود. اگر دانش آموز در طول روز در مدرسھ شروع بھ احساس ناخوشی کرد، وی باید می

 موضوع را بھ معلم خود اطالع دھد.
 
اید، در از پاسخگویی بھ سواالت امتناع کردهاگر یا بوده است، » بلھ«اگر جواب شما بھ ھر یک از سواالت غربالگری  

و شما باید برای تواند در مدرسھ حاضر شود نمیاین صورت دانش آموز روند غربالگری را با موفقیت پشت سر نگذاشتھ 
ً  9848-974 (905)انجام آزمایش، از طریق شماره   با نھاد بھداشت عمومی یا پزشک خانواده خود تماس بگیرید. لطفا

قرار گرفت،  COVID-19 برای گزارش غیبت دانش آموز، با مدرسھ وی تماس بگیرید. اگر دانش آموز مورد آزمایش
 مدرسھ شما متشکر خواھد شد کھ از نتیجھ این آزمایش مطلع شود.

 
 
 

 ھای مفید حین حضور در مدرسھیادآوری
 

 ثانیھ با آب و صابون بشویید 20ھای خود را زود بھ زود، حداقل بھ مدت دست  •
 کننده الکلی دست تمیز کنیدھای خود را با ماده ضدعفونیاگر آب و صابون در دسترس نبود، دست  •
 ھا، بینی یا دھان خود دست نزنیدسعی کنید بھ چشم  •
 ایت کنید  فوت) فاصلھ فیزیکی با دیگران را رع 6متر ( 2حداقل   •
باید از ماسک یا پوشش صورت استفاده کنند (مگر اینکھ از سوی مدیر مدرسھ معاف شده  12تا  4دانش آموزان پایھ  •

 باشند)
 از ماسک یا پوشش صورت استفاده کنند 3شود دانش آموزان کودکستان تا پایھ توصیھ می •
 در قسمت داخلی آستین خود سرفھ و عطسھ کنید و نھ در دستان خود •
 اگر شروع بھ احساس ناخوشی کردید، لطفاً موضوع را بھ یکی از پرسنل اطالع دھید •
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