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Screening tool ng COVID-19 para 
sa mga mag-aaral at mga bata sa 
paaralan at lugar na 
nangangalaga sa mga bata Ikatlong Bersyon: Oktubre 5, 2020

Ang mga mag-aaral at bata ay dapat mag-screen para sa COVID-19 araw-araw bago pumunta sa paaralan o 
lugar na nangangalaga sa mga bata. Maaaring punan ito ng mga magulang/tagapag-alaga sa ngalan ng bata.

Petsa (bb-aa-tttt)

Mga Katanungan para sa Screening (maglagay ng "X" sa naaangkop na kulumna)
1.	 Sila ba ay kasalukuyang nakararanas ng alinman sa mga sumusunod na sintomas?

Piliin ang anuman/lahat ng bago, lumalala, at walang kaugnayan sa iba pang mga kilalang sanhi o kundisyong medikal.

Lagnat at/o panginginig 
Temperaturang 37.8 degrees Celsius/100 degrees Fahrenheit o higit

� Oo � Hindi

Ubo o Mala-tahol na ubo (croup)
Patuloy, higit sa karaniwan, May mala-sipol na ingay kapag humihinga, walang 
kaugnayan sa mga kilalang sanhi o kundisyon (halimbawa, hika, reaksyon ng katawan 
matapos ang impeksyon sa daanan ng hangin)

Pangangapos ng hininga 
Hinihingal, hindi makahinga ng malalim, walang kaugnayan sa ibang kilalang sanhi o 
kundisyon (halimbawa, hika)

Nabawasang o kawalan ng abilidad sa pang-amoy o panlasa 

Walang kaugnayan sa ibang kilalang sanhi o kundisyon (halimbawa, mga alerdyi, 
karamdamang neurological)

2.	 Sila ba ay kasalukuyang nakararanas ng alinman sa mga sumusunod na sintomas?
Piliin ang anuman/lahat ng bago, lumalala, at walang kaugnayan sa iba pang mga kilalang sanhi o kundisyong medikal.

Masakit na lalamunan o hirap sa paglunok

Masakit na lalamunan kapag lumulunok, walang kaugnayan sa iba pang mga kilalang sanhi o 
kundisyon (halimbawa, mga alerdying dulot ng pagbabago ng panahon, acid reflux)

Tumutulo o sinisipon/baradong ilong 
Walang kaugnayan sa iba pang mga kilalang sanhi o kundisyon (halimbawa, mga alerdying 
dulot ng pagbabago ng panahon, pananatili sa labas kapag malamig ang panahon)

Sakit ng ulo na hindi karaniwan o namamalagi ng matagal

Walang kaugnayan sa iba pang mga kilalang sanhi o kundisyon (halimbawa, sakit ng 
ulo na dulot ng tensyon, talamak na mga migraine)

Pagduduwal, pagsusuka at/o pagtatae 

Walang kaugnayan sa iba pang mga kilalang sanhi o kundisyon (halimbawa, irritable 
bowel syndrome, anxiety sa mga bata, pananakit ng puson tuwing may regla)

Matinding pagkapagod na hindi karaniwan o pananakit ng kasu-kasuan

Pagkapagod, kawalan ng enerhiya, hirap ng pagpapakain sa mga sanggol, walang 
kaugnayan sa iba pang mga kilalang sanhi o kundisyon (halimbawa, depresyon, 
insomnia, dysfunction sa thyroid, biglaang pinsala sa katawan)

� Oo � Hindi

� Oo � Hindi

� Oo � Hindi

� Oo � Hindi

� Oo � Hindi

� Oo � Hindi

� Oo � Hindi

� Oo � Hindi



3. Naglakbay ba sila sa labas ng Canada sa nakalipas na 14 na araw?
 Oo   Hindi

4. Sa nakalipas na 14 na araw, kinilala ba sila ng isang yunit ng public health bilang isang may malapitang kontak sa isang 
taong kasalukuyang may COVID-19?
 Oo   Hindi

5. Mayroon bang doktor, tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, o yunit ng public health na nagsabi sa kanila/iyo 
na sa kasalukuyan, sila ay dapat humiwalay (manatili sa tahanan)?
 Oo   Hindi

6. Sa nakalipas na 14 na araw, nakatanggap ba sila ng notipikasyon sa kanilang cell phone para sa alerto ng pagka-expose sa 
COVID?
 Oo   Hindi

Mga Resulta ng mga Katanungan para sa Screening

Kung sinagot mo ang "Oo" sa alinmang mga sintomas na nakalista sa unang katanungan:

• Makipag-ugnayan sa paaralan/lugar na nangangalaga sa mga bata at ipaalam sa kanila ang mga resulta.

• Dapat humiwalay (manatili sa tahanan) at huwag lumabas maliban kung magpapa-test o para sa isang emerhensiyang medikal.

• Makipag-usap sa isang doktor/ tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang makatanggap ng payo o isang assessment, kabilang na ang 
pangangailangang magpa-test para sa COVID-19.

• Ang mga miyembro ng tahanan na walang sintomas ay maaaring pumunta sa paaralan/lugar na nangangalaga sa mga bata/lugar 
ng trabaho. Suriin ang website ng inyong lokal na yunit ng public health o tumawag upang malaman kung mayroong mga 
bagong patakaran batay sa lokal na panganib.

Kung sinagot mo ang "Oo" sa isa lamang na sintomas na nakalista sa pangalawang katanungan:	
• Makipag-ugnayan sa paaralan/lugar na nangangalaga sa mga bata at ipaalam sa kanila ang mga resulta.

• Dapat humiwalay (manatili sa tahanan) ng 24 oras at huwag lumabas maliban sa isang emerhensiyang medikal.

• Pagkatapos ng 24 oras kung nawawala ang mga sintomas, maaaring pumunta sa paaralan/lugar na nangangalaga sa mga bata 
kung sapat na maayos ang pakiramdam upang pumunta. Hindi kailangang magpa-test.

• Ang mga miyembro ng tahanan na walang sintomas ay maaaring pumunta sa paaralan/lugar na nangangalaga sa mga bata/lugar 
ng trabaho.	Suriin ang website ng inyong lokal na yunit ng public health o tumawag upang malaman kung mayroong mga 
bagong patakaran batay sa lokal na panganib.

Kung sinagot mo ang "Oo" sa dalawa o higit pang sintomas sa pangalawang katanungan:	
• Makipag-ugnayan sa paaralan/lugar na nangangalaga sa mga bata at ipaalam sa kanila ang mga resulta.

• Dapat humiwalay (manatili sa tahanan) at huwag lumabas maliban kung magpapa-test o para sa isang emerhensiyang medikal.

• Makipag-usap sa isang doktor/tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang makatanggap ng payo o isang 
assessment, kabilang ang pangangailangang magpa-test para sa COVID-19.

• Ang mga miyembro ng tahanan na walang sintomas ay maaaring pumunta sa paaralan/lugar na nangangalaga sa mga bata/
lugar ng trabaho. Suriin ang website ng inyong lokal na yunit ng public health o tumawag upang malaman kung mayroong 
mga bagong patakaran batay sa lokal na panganib.

Kung sinagot mo ang "Oo" sa pangatlo, pang-apat, o pang limang katanungan:

• Makipag-ugnayan sa paaralan/lugar na nangangalaga sa mga bata at ipaalam sa kanila ang mga resulta.

• Dapat humiwalay (manatili sa tahanan) ng 14 na araw at huwag lumabas maliban kung magpapa-test o para 
sa isang emerhensiyang medikal.

• Makipag-usap sa isang doktor/ tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang makatanggap ng payo 
o isang assessment, kabilang ang pangangailangang magpa-test para sa COVID-19.

Kung sinagot mo ang "Hindi" sa lahat ng katanungan, ang inyong anak ay maaaring pumunta sa paaralan/lugar na 
nangangalaga sa mga bata.

Public Health ng Ontario - Pag-trace sa mga Kontak
Opsyonal ang pagsagot sa mga katanungang ito.	Ang impormasyong ito ay gagamitin lamang ng mga opisyal ng Public 
Health para ma-trace ang inyong mga nakahalubilo. Lahat ng mga impormasyon ay buburahin pagkatapos ng 28 araw.
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