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 )COVID-19إرشادات حول فیروس كورونا المستجد (كوفید 
(Novel coronavirus (COVID-19) Guidance) 

 
الزوار في وحدة الرعایة الحادة الُمحددة وفحص  ألسرة الدعم   االستبیان الیومي 

(Daily Designated Family Support and Visitor Screening Questionnaire in Acute Care) 
 

یدین وفًقا  نطلب منك اإلجابة على األسئلة أدناه للمساعدة في تحدید إذا ما كانت زیارتك الیوم ستحافظ على البیئة آمنة. یجب علیك إجراء نظافة ال
 لتوجیھات فریقك الطبي.

المتعلقة بالحساسیة أو الحاالت المرضیة المزمنة أو الموجودة مسبًقا. أولئك الذین یعانون  المتفاقمة  أو األعراض  باألعراض الجدیدة  یتعلق االستبیان فقط  
 من أعراض مرتبطة بحاالت مرضیة موجودة مسبًقا أو حساسیة ال یزال بإمكانھم الزیارة.

 
زداد  ھل لدیك أیًا من األعراض التالیة التي ظھرت علیك في األیام العشرة الماضیة وكانت جدیدة أو ت .1

 سوًءا:
 الُحمى •
 السعال •
 ضیق النَفَس •
 صعوبة التنفس •
 ألم الحلق •
 رشح األنف •
 ساعة 48كُنت تعاني من القيء و/ أو اإلسھال في آخر   •

 ال نعم

إیجابیة في األیام العشرة الماضیة أو تنتظر    COVID-19ھل كانت نتیجة فحص كوفید   .2
 بسبب األعراض؟ COVID-19نتائج فحص كوفید  

 ال نعم

 ال نعم یوًما؟ 14ھل طُلب منك عزل نفسك * في آخر   .3

 ال عمن یوًما؟ 14في آخر   ھل عدت إلى كندا من خارج البالد (بما في ذلك الوالیات المتحدة األمریكیة) .4

یوًما مع شخص   14أقدام) في آخر   6لدیك اتصال لصیق * (وجھًا لوجھ في نطاق مترین /  ھل كان   .5
 ؟1مریض ** أو یعاني من واحد أو أكثر من األعراض المدرجة في السؤال رقم 

 ال نعم

یوم األخیرة مع شخص یتم فحصھ   14كنت على تواصل لصیق من دون وقایة في غضون األیام الـ  .6
 ؟COVID-19حالیًا أو تأكدت إصابتھ بكوفید  

 ال نعم

 ال نعم ھل أنت مرتبط بمكان أو منشأة تفشى فیھا المرض وتم توجیھك إلجراء اختبار أو عزل ذاتي؟ .7

 إذا أجبت بـ "نعم" على:
كنت من الداعمین األساسیین الُمعینین من األسرة لمریض من األطفال أو  إال إذا  ال یمكنك زیارة المریض في ھذا الوقت  2أو   1السؤال   •

 شخص بالغ ُمعال (حیث ال یتوفر دعم آخر) وحصلت على إذن من منطقة الرعایة.
لدیك أعراض وكُنت بمثابة دعم عائلي أساسي ُمخصص لمریض من  لم یكن  إال إذا  ال یمكنك الزیارة في ھذا الوقت   7إلى  3األسئلة من   •

العزل  األطفال أو مریضة أمومة أو شخص بالغ ُمعال (حیث ال یتوفر دعم آخر). یجب أن تكون منطقة الرعایة على درایة بحاجتك إلى
 الذاتي قبل الدخول.

لتحدید ما إذا كان ینبغي أن تخضع    ahs.ca/covidعلى الرابط  استكمل أداة التقییم الذاتي عبر اإلنترنت  ذا كانت لدیك أیة أسئلة  إ •
 .COVID-19لفحص كوفید  

 
 

إذا ظھرت لدیك أیًا من األعراض المذكورة أعاله ، فیرجى مناقشة األمر مع ُمقدم  إذا أجبت بـ "ال" على كل ما سبق ، یمكنك متابعة زیارتك.  
 الرعایة الصحیة وإعادة الفحص مرة أخرى.
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 ملحوظة:
(Note:) 

إذا كانت لدیك أیة أعراض أخرى جدیدة أو تغیرت عن األعراض المعتادة ، فعلیك البقاء في المنزل وتقلیل االتصال باآلخرین حتى تشعر   .1
 بالتحسن.

 قد تكون ھناك حاجة لفحص إضافي في منطقة الرعایة. .2
 

طویلة (في نطاق مترین) أثناء مرض الشخص، أو مالمسة سوائل الجسم المعدیة (على * یشمل االتصال اللصیق تقدیم الرعایة أو العیش مع أو االتصال اللصیق لفترة  
 دقیقة أو أكثر. 15سبیل المثال ناتجة من السعال أو العطس) أثناء عدم ارتداء القناع وحمایة الوجھ / العین لمدة  

 في القائمة أعاله.  COVID-19** تعني كلمة "مریض" شخصًا مصابًا بأعراض  
تح  `` بأعراض كوفید ***  نتیجة االختبار بسبب ظھور األعراض علیھ ، أو كان على اتصال لصیق بشخص مصاب  ینتظر  تعني أي شخص   '' الفحص  ت 

COVID-19 . حیث تم نصحھ بإجراء اختبار و / أو عزل ذاتي  أو مرتبطًا بمنطقة تفشي فیھا الوباء 
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