اطﻼﻋﺎت در ﺧﺻوص ﮐووﯾد19-

ﻓﮭرﺳت ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺳﻼﻣت روزاﻧﮫی ﮐووﯾد 19-در آﻟﺑرﺗﺎ
)ﺑرای اﻓراد زﯾر  18ﺳﺎل(
ﮐﻠﯾﺎت
ﺗﻣﺎم ﮐودﮐﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن داﻧشآﻣوزان از ﻣﻘطﻊ ﻣﮭدﮐودک ﺗﺎ ﻣﻘطﻊ  ،12ﺷﺎﻣل داﻧشآﻣوزان دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل ،ﻣﺷﻣول اﯾن ﻓﮭﺳت
ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .داﻧشآﻣوزان ﺑﺎﯾد ھر روز ﻗﺑل از رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ و ﻣﮭدﮐودک ﯾﺎ ﺷرﮐت در ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ،ﺑﺎ ﺗﮑﻣﯾل اﯾن ﻓﮭرﺳت ﻣورد
ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻏرﺑﺎل ﺷوﻧد .ﮐودﮐﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل اﯾن ﻓﮭرﺳت ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺑﮫ ﮐﻣﮏ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳرﭘرﺳت ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد.
ﺳؤاﻻت ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺑرای اﻓراد زﯾر  18ﺳﺎل:
ﺧﯾر
ﺑﻠﮫ
 (1آﯾﺎ ﮐودک در  14روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﻔر ﮐرده اﺳت؟
اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت اﺳت:
• ﻻزم اﺳت ﮐودک از آﺧرﯾن روز ﺗﻣﺎس ﺑﮫ ﻣدت  14روز در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد.
• در ﺻورت ﺑروز ﻋﻼﺋم در ﮐودک ،ﺟﮭت ﺗﻌﯾﯾن ﻟزوم اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ،از اﺑزار ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾن ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ آﻟﺑرﺗﺎ )AHS
(Online Assessment Toolاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  ،811ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ اﺳت ،ﺑﮫ ﺳؤال  2ﺑروﯾد.
ﺧﯾر
ﺑﻠﮫ
 (2آﯾﺎ ﮐودک در  14روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫ اﺳت؟
ﺗﻣﺎس رو در رو در ﻓﺎﺻﻠﮫی  2ﻣﺗری ﺑﮫ ﻣدت  15دﻗﯾﻘﮫ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺎﻧﻧد در آﻏوش
ﮔرﻓﺗن
اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت اﺳت:
• ﻻزم اﺳت ﮐودک از آﺧرﯾن روز ﺗﻣﺎس ﺑﮫ ﻣدت  14روز در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺗوﺟﮫ :اﻓرادی ﮐﮫ  90روز ﭘﯾش از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد ،19-ﺧود ﻣﺑﺗﻼ ﺑوده و آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت داﺷﺗﮫاﻧد ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧدارﻧد.
اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ اﺳت ،ﺑﮫ ﺳؤال  3ﺑروﯾد.
 (3آﯾﺎ ﮐودک ﺑروز )ﯾﺎ ﺗﺷدﯾد( ﻋﻼﺋم اﺻﻠﯽ زﯾر را در ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد:
ﺧﯾر
ﺑﻠﮫ
ﺗب
 38درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗر
ﺧﯾر
ﺑﻠﮫ
ﺳرﻓﮫ ﮐردن
ﻣداوم ،ﺑﯾش از ﺣد ﻣﻌﻣول ،ﻏﯾرﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳﺎﯾر دﻻﯾل ﯾﺎ ﺷراﯾط ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷده ﻣﺎﻧﻧد آﺳم
ﺧﯾر
ﺑﻠﮫ
ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس
ﻣداوم ،ﺑدون ﻧﻔس ﻧﻔس ﻧﻔس زدن ،ﻗﺎدر ﻧﺑودن ﺑﮫ ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﮐﺷﯾدن  ،ﻏﯾرﻣرﺗﺑط ﺑﺎ دﻻﯾل ﯾﺎ ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷدهی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد آﺳم
ﺧﯾر
ﺑﻠﮫ
از دﺳت دادن ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭼﺷﺎﯾﯽ
ﻏﯾرﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻋﻠل ﯾﺎ ﺷراﯾط ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷدهی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد اﻧواع ﺣﺳﺎﺳﯾت ﯾﺎ اﺧﺗﻼﻻت ﻋﺻﺑﯽ
اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ھرﯾﮏ از ﻋﻼﺋم ﺑﺎﻻ ﻣﺛﺑت اﺳت:
• ﻻزم اﺳت ﮐودک ﺑﮫ ﻣدت  10روز از زﻣﺎن ﺷروع ﻋﻼﺋم ،اﯾزوﻟﮫ ﺷود ﯾﺎ ﺟواب آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد 19-وی ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد و ﻗﺑل از
ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی روزاﻧﮫ ،ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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• ﺑﮫ ﻣﻧظور ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺟﮭت اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش و درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾشﺗر در ﺧﺻوص اﯾزوﻻﺳﯾون ،از اﺑزار ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾن
ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ آﻟﺑرﺗﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  811ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋﻼﺋم ﺑﺎﻻ ﻣﻧﻔﯽ اﺳت ،ﺑﮫ ﺳؤال  4ﺑروﯾد.
 (4آﯾﺎ ﮐودک ﺑروز )ﯾﺎ ﺗﺷدﯾد( ﺳﺎﯾر ﻋﻼﺋم زﯾر را در ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد:
ﺑﻠﮫ
ﻟرز
ﺑدون ﺗب ،ﻏﯾرﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑﯾرون ﺑودن در ھوای ﺳرد
ﺑﻠﮫ
ﮔﻠو درد/ﺑﻠﻊ ھﻣراه ﺑﺎ درد
ﻏﯾرﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻋﻠل/ﺷراﯾط ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷدهی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﺎی ﻓﺻﻠﯽ ﯾﺎ رﯾﻔﻼﮐس
ﺑﻠﮫ
آﺑرﯾزش /ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﺑﯾﻧﯽ
ﻏﯾرﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻋﻠل ﯾﺎ ﺷراﯾط ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷدهی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺳﺎﺳﯾتھﺎی ﻓﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯾرون ﺑودن در ھوای ﺳرد
ﺑﻠﮫ
اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺧوﺷﯽ/ﺧﺳﺗﮕﯽ
ﮐﻣﺑود اﻧرژی ،ﺗﻐذﯾﮫ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب در ﻧوزادان ،ﻏﯾرﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻋﻠل ﯾﺎ ﺷراﯾط ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻣﺎﻧﻧد اﻓﺳردﮔﯽ،
ﺑﯽﺧواﺑﯽ ،اﺧﺗﻼل ﻋﻣﻠﮑرد ﺗﯾروﺋﯾد ﯾﺎ وارد آﻣدن ﺻدﻣﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ
ﺑﻠﮫ
ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع ،اﺳﺗﻔراغ و ﯾﺎ اﺳﮭﺎل
ﻏﯾرﻣرﺗﺑط ﺑﺎ دﻻﯾل ﯾﺎ ﺷراﯾط ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷدهی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد اﺿطراب ،ﻣﺻرف دارو ﯾﺎ ﺳﻧدرم روده ﺗﺣرﯾﮏﭘذﯾر
ﺑﻠﮫ
ﺑﯽاﺷﺗﮭﺎﯾﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ
ﻏﯾرﻣرﺗﺑط ﺑﺎ دﻻﯾل ﯾﺎ ﺷراﯾط ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷدهی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد اﺿطراب ﯾﺎ ﻣﺻرف دارو
ﺑﻠﮫ
دردھﺎی ﻋﺿﻼﻧﯽ/ﻣﻔﺻﻠﯽ
ﻏﯾرﻣرﺗﺑط ﺑﺎ دﻻﯾل ﯾﺎ ﺷراﯾط ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷدهی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد آرﺗروز ﯾﺎ ﻣﺻدوﻣﯾت
ﺑﻠﮫ
ﺳردرد
ﻏﯾرﻣرﺗﺑط ﺑﺎ دﻻﯾل ﯾﺎ ﺷراﯾط ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷدهی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﺳردردھﺎی ﺗﻧﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﯾﮕرن ﻣزﻣن
ﺑﻠﮫ
ورم ﻣﻠﺗﺣﻣﮫ )ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗرﻣزی ﭼﺷم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود(

ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺧﯾر

ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺧﯾر

اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم ﺑﺎﻻ ﻣﺛﺑت اﺳت:
• ﮐودک ﺧود را در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎه دارﯾد و ﺑﮫ ﻣدت  24ﺳﺎﻋت وﺿﻌﯾت وی را ﺗﺣت ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
• ﭼﻧﺎﻧﺟﮫ ﭘس از  24ﺳﺎﻋت ،ﻋﻼﺋم آﻧﮭﺎ رو ﺑﮫ ﺑﮭﺑودی ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧوب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ
ﻣدرﺳﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی روزاﻧﮫ ﺑرﮔردﻧد .در اﯾن ﺻورت  ،اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﻻزم ﻧﯾﺳت.
• اﮔر ﻋﻼﺋم آﻧﮭﺎ ﭘس از  24ﺳﺎﻋت ﺑﮭﺑود ﻧﯾﺎﻓت ﯾﺎ ﺗﺷدﯾد ﺷد )ﯾﺎ ﻋﻼﺋم ﻣﺿﺎﻋﻔﯽ ﺑروز ﻧﻣود( ،ﺟﮭت ﺗﻌﯾﯾن ﻟزوم اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش،
از اﺑزار ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾن ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ آﻟﺑرﺗﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  ،811ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ دو ﯾﺎ ﺑﯾش از دو ﻣورد از ﻋﻼﺋم ﺑﺎﻻ ﻣﺛﺑت اﺳت:
• ﮐودک ﺧود را در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎه دارﯾد.
• ﺟﮭت ﺗﻌﯾﯾن ﻟزوم اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ،از اﺑزار ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾن ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ آﻟﺑرﺗﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  811ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل
ﻧﻣﺎﯾﯾد.
• ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﭘس از ﺑرطرف ﺷدن ﻋﻼﺋم ،ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی روزاﻧﮫ ﺑﺎزﮔردد ،ﺑﮫ ﺷرط آنﮐﮫ ﺣداﻗل  24ﺳﺎﻋت از
زﻣﺎن ﺑروز ﻋﻼﺋم وی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳؤاﻻت ﻣﻧﻔﯽ اﺳت:
• ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣدرﺳﮫ ،ﻣﮭدﮐودک ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ﺣﺿور ﯾﺎﺑد.
ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ھر ﯾﮏ از ﻋﻼﺋم ﻣﻧدرج در ﻟﯾﺳتھﺎی ﺑﺎﻻ را دارد ﯾﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﺳت ،ﺑﮫ ﻣدت 10
روز از زﻣﺎن ﺷروع ﻋﻼﺋم ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم از ﺑﯾن ﻣﯽ روﻧد )ھر ﮐدام ﮐﮫ طوﻻﻧﯽﺗر ﺑﺎﺷد ( ،از آوردن اوﺑﮫ ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ﻣداوم ﯾﺎ
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ﻣراﻗﺑت ﺣﺳﺎس ﺧود داری ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺟواب آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎی وی ﻣﻧﻔﯽ ﺑوده و ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد..
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