ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪارس ﻣقاطعة إسيكﺲ الكبرى
التقييم الذاتي لكورونا COVID-19

أنا أعمل هذا التقييم كطالب
هل سافرت خارج كندا في آخر  14يوما ً ؟
إذا كان لﺪيك إستثناء ﺣﺴﺐ ﻣتطﻠبات الحﺠر الصحي الفيﺪرالية ،إختر "ﻻ".
ﻋنﺪ ال وصول الى كنﺪا  ،إذا كان ﻣوظف الﺠمارك )وكالة خﺪﻣات الحﺪود الكنﺪية(  :هل نصحوك بالعزل الذاتي ،
إذا كان كذلك إختر "نعم" لهذا الﺴؤال واتبع اﻹرشادات المطﻠوبة
إذا لم يتم نُصحك بالعزل الذاتي ،ثم يرجى إختيار "ﻻ"

نعم
ﻻ
هل أخبرك طبيب أو مقدم رعاية صحية أو وحدة صحة عامة أنه يجب عليك العزل حاليا ً )البقاء في المنزل(؟
ويمكن أن يكون ذلك بﺴبﺐ تفشي المرض أو تتبع المخالطين

نعم
ﻻ
خﻼل اﻷيام العشرة الماضية ،هل تم تعريﻔك أنك كنﺖ "على اتصال قريب" مﻊ ﺷﺨﺺ ُمصاب حاليا ً بكورونا COVID-19؟
إذا نصحتك الصحة العاﻣة بأنك لﺴت بحاجة إلى ﻋزل ذاتي ،إختر "ﻻ"

نعم
ﻻ
خﻼل اﻷيام العشرة الماضية  ،هل تلقيﺖ إﺷعارا ً بإبﻼغك التعرض لكورونا  COVIDعلى هاتف الجوال؟
"إذا كنت قﺪ ذهبت بالفعل ﻻختبار وﺣصﻠت ﻋﻠى نتيﺠة سﻠبية ،إختر "ﻻ

نعم
ﻻ
هل هناك أي ﺷﺨﺺ تعيش معه حاليا ً يعاني من أي أعراض كورونا  COVID-19جديدة و  /أو في انتظار نتائج اﻻختبار بعد وجود أعراض؟
إذا ﺣصل الشخص ﻋﻠى لقاح كورونا  COVID-19في الﺴاﻋات ال  48الماضية ويعاني ﻣن صﺪاع خفيف وتعﺐ وآﻻم في العضﻼت و  /أو ألم في المفاصل لم يبﺪأ إﻻ بعﺪ
التطعيم  ،إختر "ﻻ"
إذا أخذت التطعيمات بالكاﻣل ،إختر "ﻻ"
ﻣر  14يوﻣا ً أو أكثر ﻣنذ الﺠرﻋة النهائية ﻣن أي ﻣن لقاح الﺠرﻋتين أو الﺠرﻋة الواﺣﺪة(
)التطعيم الكاﻣل يعني أنه قﺪ ﱠ

نعم
ﻻ
خﻼل اﻷيام العشرة الماضية ،هل حصلﺖ على نتيجة اختبار المستضاد السريﻊ أو أداة اﻻختبار الذاتي المنزلية إيجابية؟
إذا كنت قﺪ ﺣصﻠت ﻋﻠى نتيﺠة سﻠبية ﻣنذ ذلك الحين ﻣن خﻼل اختبار  PCRالمﺴتنﺪة إلى ﻣختبر ،إختر "ﻻ"

نعم
ﻻ

ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪارس ﻣقاطعة إسيكﺲ الكبرى
التقييم الذاتي لكورونا COVID-19

التاريخ )الشهر/اليوم/الﺴنة( ___________________________

اﻹسم__________________________________ :

هل تعاني حاليا ً من أي من هذه اﻷعراض؟
يرجى وضع ﻋﻼﻣة في المربع المناسﺐ.
اختر أي /كل ﻣا هو جﺪيﺪ أوإذا كانت الحالة تزداد سوءا ً ،وﻻ ترتبط بأسباب أو ﺣاﻻت أخرى ﻣوجودة لﺪيك ﻣﺴبقاً.
ح ّمى )آﻻم وحرارة مرتﻔعة( و/أو قشعريرة )برودة وسﺨونة(
درجة ﺣرارة 37.8درجة ﻣئوية 100/درجة فهرنهايت أو أﻋﻠى
السعال أو السعال الديكي )الﺨناق(
ﻣﺴتمر ،أكثر ﻣن المعتاد ،ﻣع صفير ﻣزﻋﺞ ﻋنﺪ التنفﺲ )ﻻ ﻋﻼقة لها بالربو ،والقنوات الهوائية التفاﻋﻠية بﺴبﺐ ﻋﺪوى ،ﻣرض اﻻنﺴﺪاد
الرئوي المزﻣن ،أو غيرها ﻣن اﻷسباب المعروفة أو الحاﻻت الموجودة لﺪيك سابقاً(
ضيق في التنﻔس
لهثان أثناء التنفﺲ ،ﻋﺪم المقﺪرة ﻋﻠى التنفﺲ بعمق )ﻻ ﻋﻼقة له بالربو أو اﻷسباب أو الحاﻻت المعروفة اﻷخرى التي لﺪيك ﻣﺴبقا(ً
قلة أو فقدان للطعم أو الرائحة
ﻻ ﻋﻼقة لها بالحﺴاسية الموسمية أو اﻻضطرابات العصبية أو غيرها ﻣن اﻷسباب أو الحاﻻت المعروفة التي تعانيها ﻣﺴبقا ً
الغثيان والقيء و /أو اﻹسهال
ﻻ ﻋﻼقة ب متﻼزﻣة القولون العصبي ،والقﻠق ،وتشنﺠات الحيض ،أو غيرها ﻣن اﻷسباب أو الحاﻻت المعروفة لﺪيك ﻣﺴبقا ً
ﻻ ﺷيء مما سبق

إذا اخترت  1أو أكثر ﻣن ﻣربعات اﻷﻋراض :إبقى في المنزل

