
 
 

 ّاستبيان الفحص الصحي
 

 
  

T&I 32065 DOE Health Screening Questionnaire (Arabic) 

إكمال هذا يجب على جميع الموظفين بإدارة التعليم والزوار والعائالت إكمال فحصاً صحياً قبل دخول المنشآت التابعة إلدارة التعليم. يجب أن يتم 
 ً ي وقت الوصول في كل يوم. كما يمكن أيضا حي على اإلنترنت على الرابط: الفحص الصح ِّ  إكمال هذا الفحص الص ِّ

/https://healthscreening.schools.nyc.   إذا لم تكن قد أكملت الفحص الصحي على اإلنترنت قبل دخول المنشأة فسوف يُطلب منك تقديم

 دخولها. إجابات على األسئلة أدناه وقت

 
 

درجة مئوية( أو أكثر، أو سعال جديد أو  38بمقياس فهرنهايت ) 100.0، بما في ذلك درجة حرارة تبلغ (COVID-19. هل شعرت بأعراض مرض )1 

  فقدان حديث لحاسة التذوق أو الشم أو ضيق في التنفس، خالل العشرة أيام الماضية؟
 .التالي. السؤال إلى اذهب ال 
  ( 19نعم، لقد استلمت نتيجة سلبية الختبار مرض-COVID منذ بداية األعراض )ساعةً  24لم تظهر لديَّ أعراض خالل الـ و

  اذهب إلى السؤال التالي.  الماضية.
 المبنى. بدخول الزائر للموظف/ يُسمح ال  ال يلزم إجراء فحص إضافي ، ولست في الفئة المذكورة أعاله.نعم   

 
( الذي اختبر اللعاب أو استخدم مسحة من األنف أو الحلق COVID-19األيام العشرة الماضية، هل حصلت على نتيجة إيجابية من اختبار مرض ). في 2

 يوًما من النتيجة اإليجابية السابقة؟ 90 بعدكانت  أو)وليس فحص الدم( والتي كانت أول نتيجة إيجابية لك 
  

 .ال. اذهب إلى السؤال التالي 
  .نعم. ال يلزم اجراء أي فحص إضافي. ال يُسمح للموظف/ الزائر بدخول المبنى 

 
دقائق على  10أقدام/ حوالي مترين لمدة  6ضمن مسافة الماضية، هل كنت على تواصل قريب، حسب أقصى حدود علمك ) 14. خالل األيام الـ 3

؟  ال (COVID-19( ألول مرة أو قيل له أن لديه أعراض مرض )COVID-19( مع أي شخص كانت نتيجة اختباره إيجابية لإلصابة بمرض )األقّل

 يعتبر الموظفون السريريون الذين يرتدون معدات الوقاية الشخصية المناسبة على اتصال وثيق في هذه السيناريوهات.
 

 .ال. اذهب إلى السؤال التالي  
 خول البناء.نعم. ال يلزم اجراء أي فحص إضافي. ال يُسمح للموظف/ الزائر بد 

  
ً  سافرت أو فيرمونت، أو ماساتشوستس أو كونيتيكت أو بنسلفانيا أو نيوجيرسي غير أخرى والية إلى سافرت هل.  4  يوًما؟ 14 آخر في دوليا

  
 .المبنى. بدخول الزائر للموظف/ يُسمح ال 

  ،مرض الختبار سأخضع أو أجريت وقد ساعة، 24 من ألقل نعم (COVID) يُسمح  نيويورك. إلى وصولي بعد الرابع اليوم في 

 المبنى. بدخول الزائر للموظف/

 ،مرض اختبار وأجريت ساعة، 24 من ألكثر نعم (COVID) للحجر وخضعت نيويورك، إلى وصولي قبل ساعة 72 غضون في 

 بعد  الرابع اليوم في الثاني (COVID) مرض اختبار وأجريت ، نيويورك إلى وصولي عند األقل على أيام ثالثة لمدة الصحي

 المبنى. بدخول الزائر للموظف/ يُسمح  وصولي.
 ،ال يُسمح للموظف/ الزائر بدخول المبنى.أعاله المذكورتين الفئتين في ولست نعم . 

 

 2020.11.17    قد تقوم إدارة التعليم لمدينة نيويورك بتغيير التوصيات مع تطور الوضع.                          
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