گواهی بازگشت به مدرسه/مرکز نگهداری از کودک
والدین/پرستاران،
لطفا ً این فرم را کامل کنید تا گزارش دهید که بازگشت فرزندتان به مرکز نگهداری از کودک یا مدرسه (مقطع ابتدایی و متوسطه) بیخطر است.
نام کودک:
مرکز نگهداری از کودک/مدرسه:
فرزند من در تست غربالگری کووید 19-برای مدارس آنتاریو قبول نشد یا از طرف مرکز نگهداری از کودک/مدرسه
به مرکز نگهداری از کودک/مدرسه باز گردد:
به منزل فرستاده شد .فرزند من شاید به دلیل زیر در تاریخ
در تاریخ
روز/ماه/سال

روز/ماه/سال

لطفا ً یک گزینه را عالمت بزنید و توجه داشته باشید که فرزندتان باید همه ی معیارهای گزینه ی انتخاب شده را داشته باشد:
فرزند من پس از آغاز احساس بیماری ،جواب منفی آزمایش کووید 19-را دریافت کرد ،و:
• فرزندم در حال حاضر تب ندارد (بدون استفاده از دارو)؛ و
• از زمان شروع بهبو ِد فرزندم حداقل یک روز کامل می گذرد؛ و
• فرزندم سفر خارج از کانادا نداشته یا از تاریخ بازگشت او  14روز گذشته است؛ و
• با کسی که از نظر سازمان بهداشت عمومی یا با توجه به اپلیکیشن هشدار کووید در تلفن همراهاش مبتال یا مشکوک به کووید 19-می باشد ،تماس نزدیک
نداشته است؛ و
• توسط ارائه دهنده خدمات سالمت یا یک مقام رسمی بهداشت عمومی ،دستوری مبنی بر ایزوله کردن دریافت نکرده است.
فرزند من آزمایش کووید 19-نداده است ،اما:
• فرزندم قبالً توسط یک پزشک یا پرستار معاینه شده و به او گفته شده است که مشکل سالمتی مانند آلرژی یا آسم دارد؛ و
• این مشک ِل پزشکی باعث عالیمی است که فرزندم هماکنون نشان می دهد؛ و
• این عالئم نسبت به همیشه بدتر یا متفاوت نیستند؛ و
• فرزندم سفر خارج از کانادا نداشته یا از تاریخ بازگشت او  14روز گذشته است؛ و
• با کسی که از نظر سازمان بهداشت عمومی یا با توجه به اپلیکیشن هشدار کووید در تلفن همراهاش مبتال به کووید 19-می باشد ،تماس نزدیک نداشته است؛
و
• توسط ارائه دهنده خدمات سالمت یا یک مقام رسمی بهداشت عمومی ،دستوری مبنی بر ایزوله کردن دریافت نکرده است.
فرزند من آزمایش کووید 19-نداده است ،اما:
• فرزندم از زمان شروع بیماری توسط یک پزشک یا پرستار معاینه شده است؛ و
• پزشک یا پرستار به ما گفت که دلیل بیماری فرزندم تشخیصی (دلیلی پزشکی) بهجز کووید 19-است؛ و
• از زمان شروع بهبو ِد فرزندم حداقل یک روز کامل می گذرد؛ و
• فرزندم تب ندارد (بدون استفاده از داروهای کاهش تب)؛ و
• فرزندم سفر خارج از کانادا نداشته یا از تاریخ بازگشت او  14روز گذشته است؛ و
• با کسی که از نظر سازمان بهداشت عمومی یا با توجه به اپلیکیشن هشدار کووید در تلفن همراهاش مبتال به کووید 19-می باشد ،تماس نزدیک نداشته است؛
و
• توسط ارائه دهنده خدمات سالمت یا یک مقام رسمی بهداشت عمومی ،دستوری مبنی بر ایزوله کردن دریافت نکرده است.
فرزند من آزمایش کووید 19-نداده است ،اما:
ی فرزندم  10روز گذشته است؛ و
• از زمان شروع احساس بیمار ِ
• فرزندم در حال حاضر تب ندارد (بدون استفاده از دارو)؛ و
• از زمان شروع بهبو ِد فرزندم حداقل یک روز کامل می گذرد؛ و
• فرزندم سفر خارج از کانادا نداشته یا از تاریخ بازگشت او  14روز گذشته است؛ و
• با کسی که از نظر سازمان بهداشت عمومی یا با توجه به اپلیکیشن هشدار کووید در تلفن همراهاش مبتال به کووید 19-می باشد ،تماس نزدیک نداشته است؛
و
• توسط ارائه دهنده خدمات سالمت یا یک مقام رسمی بهداشت عمومی ،دستوری مبنی بر ایزوله کردن دریافت نکرده است.

بازگشت به مدرسه :فرزند من عضو خانواری است که یکی از افرادش با فردی مبتال در تماس نزدیک بوده و بعداً بیمار شده است (باید
تمام معیارها را داشته باشد):
• جواب آزمایش کووید 19-فردی که در تماس نزدیک بوده ،منفی است؛ و
• فرزندم امروز در تست غربالگری کووید 19-برای مدارس آنتاریو پذیرفته شد.
بازگشت به مدرسه :فرزند من در خانوار دیگری زندگی می کند که عضو آن بیمار شده اما در تماس نزدیک با فرد مبتال به کووید 19-نبوده
است( .باید همه ی معیارها را داشته باشد):
بیمار خانوار ،مبتال به یک بیماری دیگر است؛ یا
عضو
• تشخیص داده شده که
ِ
ِ
بیمار خانوار منفی است؛ و
• جواب آزمایش کووید 19-عضو
ِ
• فرزندم امروز در تست غربالگری کووید 19-برای مدارس آنتاریو پذیرفته شد.
بازگشت به مدرسه :فرزند من عضو خانواری است که یکی از افرادش پس از سفری به خارج از کانادا در قرنطینه ی اجباری بود (باید تمام
معیارها را داشته باشد):
• از تاریخ قرارگیری در معرض عضو خانواری که در قرنطینه ی اجباری بوده ،حداقل  14روز گذشته است؛ و
• عضو خانوار توسط بهداشت عمومی از قرنطینه ی اجباریاش خارج شده است؛ و
• فرزندم امروز در تست غربالگری کووید 19-برای مدارس آنتاریو پذیرفته شد.
بازگشت به مدرسه :جواب آزمایش کووید 19-فرزند من مثبت بوده است (باید تمام معیارها را داشته باشد):
• از شروع عالیم فرزندم یا جواب مثبت آزمایش کووید 19-حداقل  10روز می گذرد؛ و
• بهداشت عمومی به فرزندم اطالع داده است که بازگشت به مدرسه یا مرکز نگهداری از کودک بی خطر است؛ و
• از زمان شروع بهبو ِد فرزندم حداقل یک روز کامل می گذرد؛ و
• فرزندم تب ندارد (بدون استفاده از داروهای کاهش تب)؛ و
• فرزندم امروز در تست غربالگری کووید 19-برای مدارس آنتاریو پذیرفته شد.
بازگشت به مدرسه :فرزند من با فردی که کووید 19-داشته یا عالیم کووید 19-را داشته اما آزمایش کووید 19-را نداده ،در تماس نزدیک
بوده است (باید همه ی معیارها را داشته باشد):
• از تاریخ قرارگیری در معرض فرد مبتال یا دارای عالیم که آزمایش کووید 19-را نداده ،حداقل  14روز می گذرد؛ و
• بهداشت عمومی به فرزندم اطالع داده است که بازگشت به مدرسه یا مرکز نگهداری از کودک بی خطر است؛ و
• فرزندم امروز در تست غربالگری کووید 19-برای مدارس آنتاریو پذیرفته شد.
بازگشت به مدرسه پس از ترخیص از مدرسه :فرزند من از مدرسه یا مرکز نگهداری از کودک مرخص شد و به او گفته شد که تا وقتی از طرف
خدمات سالمتی عمومی همیلتون ( )HPHSبه ما اطالع دهند ،باید خودش را ایزوله کند:
•  HPHSفرزندم را از ایزوله خارج کرده و به من گفت که فرزندم در تماس نزدیک با مورد تأییدشدهی دارای کووید 19-نبوده؛ و
• فرزندم امروز در تست غربالگری کووید 19-برای مدارس آنتاریو پذیرفته شد.
والدین/سرپرست

نام

والدین/سرپرست

(پرینت):
امضا:

تاریخ امضا:
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