
  لمجموعة مدارس ونينيبغ فحص الدخول
 

لصحة العامة ا الوامر مرحبًا بكم في مدرستنا. حتى نتمكن من االمتثال اهالو

  ، يجب على كل شخص الخضوع للفحص قبل الدخول للمبنى الحالية
وقيع تالسأطرح عليك بعض األسئلة ثم أطلب منك 

 .ل الحضورسجفي 

هل أكملت أداة الفحص الذاتي عبر اإلنترنت 

 اليوم؟

: فال بأس ، يمكنك إكمال الإذا كان الجواب ب

 أداة ةورق مننسخة أسئلة الفحص اآلن (أعطهم

 .)الفحص

: هل أجبت بنعم على أي بنعمإذا كانت اإلجابة 

 من األسئلة عبر اإلنترنت؟

إذا كانت اإلجابة بال: شكراK لك. يرجى التوقيع 

 إجابتك على األسئلة الموجودة في هنا لتأكيد أن

 ي كلها ال.الذات أداة الفحص

إذا كانت اإلجابة بنعم: في هذه الحالة ، أنا 

  يمكنك دخول مدرستنا اليوم. رجاءاآسف ولكن ال

طفلك)  معلمعد إلى المنزل وسأبلغ معلمك (أو

 .موعد جديد لحجز البلغه(ها)انك تحتاج

بعد ذلك سأشرح بسرعة العملية داخل مدرستنا. 

كنك غسل يمأو  الرجاء استخدام معقم اليدين

 لباب األقرب(يديك بالماء والصابون في الحمام

 ل).دخالم



أثناء وجودك داخل المدرسة ، يجب عليك دائمKا 

للوصول إلى فصلك مات السهم على االرضيةاتباع عال

 جزء آخر من المدرسة. ايأو

لى بعد يجب أن تتذكر دائمKا أن تحاول أن تبقي ع

سعل ، عطس أو تدان تيمترين عن اآلخرين. اذا تر

بعد حاول أن تفعل ذلك في كمك وليس في يديك ،

 .الفور على يديكسل غيجب مباشرة  ذالك

 هل لديك اسئلة؟
 

(األطفال الصغار في  السماح لهم بدخول المدرسة

 .)رعاية اولياء االمور

 

  الذاتي أداة الفحص
  
 أحد الوالدين طفلك إذا أكمللهل لديك (أو . 1

 األعراض  ) بداية جديدة ألي منبيان الفحص

 التالية؟

 أ. حمى / قشعريرة

 ب. سعال

 ج. التهاب الحلق / صوت أجش

 د. ضيق في التنفس

 ه. فقدان الذوق أو الرائحة

 سيالن األنف. ف

 ز. آالم العضالت

 ح. إعياء

 . العين الوردية (التهاب الملتحمة)خ



 ي. صداع الراس

 ك. طفح جلدي لسبب غير معروف

 ل. الغثيان أو فقدان الشهية

مع شخص  االخيرةيومKا 14 فيهل كنت على اتصال . 2

 ؟19كوفيدلديك حالة نشطة من  تم التاكدان

مختبرلتحليل  اثناء العمل في هل تعرضت. 3

 مباشرة مع عينات معروفة العينات التصال

 19كوفيد لىعالحتوائها

تم  في وضعة األخير 14في األيام الـ هل كنت . 4

بالخطير لصحة العامةاتصنيفه من قبل سلطات 

، في مكان  طيرانفي رحلة ثالم 19كوفيدالكتساب 

 ؟معين حدثفي ن الحاالت ، أو مجموعة م العمل مع

  االخيرةيومKا 14 هل سافرت خارج مانيتوبا في. 5

إلى المجتمعات الحدودية؟ (الحظ باستثناء السفر

أن العمال الذين يسافرون بشكل روتيني بين 

لعاملين في النقل التجاري وا،المقاطعات للعمل 

يتم استثناؤهم في هذه  والخدمات للبضائع

 )الحالة

 

 بنعمفي االعلى ؤال على اي ساذا كانت اجابتك 

الرقم التالي للمزيد من المرجو االتصال ب

  . 204 788 8200  المعلومات

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


