
 
 

ي الصّحي  استبیان التقّصِ
 

T&I 32718 (Arabic) 

ي صّحي قبل دخول المنشآت التابعة إلدارة التعلیم ( ي DOEیجب على جمیع الموظفین بإدارة التعلیم والزوار والعائالت إكمال تقّصِ ). یجب أن یتم إكمال ھذا التقّصِ
ي وقت الوصول في كل یوم. كما  حي على اإلنترنت على الرابط:الصّحِ ي الّصِ إذا لم   .https://healthscreening.schools.nyc/ یمكن أیضاً إكمال ھذا التقّصِ

ي الصحي على اإلنترنت قبل دخول المنشأة فسوف یُطلب منك تقدیم إجاب  ات على األسئلة أدناه وقت دخولھا.تكن قد أكملت استمارة التقّصِ
 

ي ذلك درجة حرارة تتجاوز )COVID-19هل شعرت بأي� من أعراض مرض (  .1
، أو سعال جد�د  38بمق�اس فهرنها�ت ( 100.0، بما �ف درجة مئ��ة) أو أ���

ة أ�ام الماض�ة؟ ي التنفس، بدأت خالل الع�ث
 أو فقدان حد�ث لحاسة التذوق أو الشم أو ضيق �ف

 لى السؤال التالي.ال. اذھب إ 
  ) نعم، لقد استلمت نتیجة سلبیة لالختبار التشخیصي لمرضCOVID-19 لم تظھر لديَّ أعراض خالل و) (لیس فحص الدم) منذ بدایة األعراض

 ساعةً الماضیة. اذھب إلى السؤال التالي. 24الـ 
  .ي إضافي. ال یُسمح للموظف/ الزائر بدخول المبنى  نعم، ولست في الفئة المذكورة أعاله. ال یلزم اجراء أي تقّصِ

 
) معتمدة من مختبر (لیس فحص الدم) والتي كانت COVID-19في األیام العشرة الماضیة، ھل حصلت على نتیجة إیجابیة لالختبار التشخیصي لمرض ( .2

العشرة أیام من یوم االختبار، ولیس من الیوم الذي  یرجى مالحظة أنھ یتم قیاس 1یوماً من التاریخ السابق لتشخیصك؟ 90 بعدكانت  وأأول نتیجة إیجابیة لك 
 حصلت فیھ على نتیجة االختبار.

 .ال. اذھب إلى السؤال التالي 
 .ي إضافي. ال یُسمح للموظف/ الزائر بدخول المبنى  نعم. ال یلزم اجراء أي تقّصِ

 
) أو ھل تم تشخیصك مؤخراً CDC) وفقاً إلرشادات مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (COVID-19ُملقَّحاً بالكامل ضد مرض ( اعتباركھل تم  .3

اعتبارك ُملقَّحاً یرجى مالحظة أنھ كي یتم  2؟یوماً السابقة 90) وأكملت فترة العزل في الـ COVID-19(خالل األشھر الثالثة الماضیة) باإلصابة بمرض (
یجب أن یكون قد مر أسبوعان منذ أن تلقیت الجرعة الثانیة في سلسلة لقاح ، )CDCبالكامل وفقاً إلرشادات مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (

 من جرعتین أو مرور أسبوعین منذ تلقیك لقاح من جرعة واحدة.
  ،أعتبر ال ال  ً ً  90الـ/ في )COVID-19( بمرض إصابتي تشخیص یتم لم أو بالكامل ُملقَّحا   التالي. السؤال إلى اذھب السابقة. یوما
 ،أعتبر أنا نعم  ً ً  90 الـ/ في العزل فترة وأتممت )COVID-19( بـمرض إصابتي تشخیص تم قد أو بالكامل ُملقَّحا  على یجب السابقة. یوما

   المبنى. دخول ویمكنھ 4 رقم السؤال تخطي یفالض الموظف/
 

دقائق على األقّل على  10أقدام/ حوالي مترین لمدة  6ضمن مسافة خالل األیام العشرة الماضیة، ھل كنت على تواصل قریب، حسب أقصى حدود علمك ( .4
؟ ال یعتبر )COVID-19لدیھ أعراض مرض () أو قیل لھ أن COVID-19) مع أي شخص مشخص حالیاً باإلصابة بمرض (ساعة 24مدارة فترة 

 ) على اتصال وثیق في ھذه السیناریوھات.PPEالموظفون السریریون الذین یرتدون معدات الوقایة الشخصیة المناسبة (
 .ال. یُسمح للموظف/ الزائر بدخول المبنى    
 .ي إضافي. ال یُسمح للموظف/ الزائر بدخول المبنى  نعم. ال یلزم اجراء أي تقّصِ

 

 

 

ي الصحي أن یكون بدیالً عن النصیحة الطبیة االحترافیة أو أن یكون تشخیصاً أو م رعایة طبیة  لیس الھدف من ھذا التقّصِ عالجاً للمرض. اطلب دائماً النصیحة من مقدِّ
الوصول إلى المنشآت كما ستتم المحافظة  مؤھل بخصوص أیة أسئلة قد تكون لدیك بخصوص حالة صحیة ما. سوف تتم مراجعة نتائج المسح الصحي لغرض وحید ھو

یة المعلومات.  على سّرِ

 21.04.28       قد تقوم إدارة التعلیم لمدینة نیویورك بتغییر التوصیات مع تطور الوضع.

                                                 
 یوماً من تاریخ االختبار اإلیجابي. 90یوماً من تاریخ ظھور األعراض، أو إذا لم تكن لدیك أعراض، فیجب أن تبدأ الـ  90یجب أن یبدأ عد الـ  1

 
 یوماً من تاریخ االختبار اإلیجابي. 90یوماً من تاریخ ظھور األعراض، أو إذا لم تكن لدیك أعراض، فیجب أن تبدأ الـ  90یجب أن یبدأ عد الـ   2

 

https://healthscreening.schools.nyc/
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