
 
 

 استبيان المسح الصّحي
 

T&I 31799 DOE Health Screening Questionnaire (Arabic) 

ي  بإدارةيجب على جميع الموظفين والتالميذ والزوار  التعليم إكمال مسح ّصحي قبل دخول منشآت ادارة التعليم. يجب أن يتم إكمال هذا المسح الصّحِّ

حي على االنترنت على الرابط: إذا  .chools.nychttps://healthscreening.s/ وقت الوصول في كل يوم. كما يمكن أيضاً إكمال هذا المسح الّصِّ

 لم تكن قد أكملت المسح الصحي على االنترنت قبل دخول المنشأة فسوف يُطلب منك تقديم إجابات على األسئلة أدناه وقت دخولها.

 
 

ث لحاسة بمقياس فهرنهايت أو أكثر، أو سعال جديد أو فقدان حدي 100.0، بما في ذلك درجة حرارة تتجاوز 19-هل شعرت بأيٍ من أعراض كوفيد .1 

  أيام األخيرة؟ 10خالل الـ/  التذوق أو الشم أو ضيق في التنفس

 .التالي. السؤال إلى اذهب ال 
  اذهب  ساعةً الماضية. 24منذ بداية األعراض ولم يظهر لديَّ أعراض خالل الـ  19-نعم، لقد استلمت نتيجة سلبية الختبار كوفيد

  إلى السؤال التالي.

 البناء. بدخول التلميذ للموظف/ يُسمح ال إضافيال يلزم إجراء مسح  المذكورة أعاله.، ولست في الفئة نعم   

 
الذي تم عبر اختبار اللعاب أو باستخدام مسحة من األنف أو  19-. خالل األيام العشرة الماضية، هل حصلت على نتيجة إيجابية من اختبار كوفيد2

  الحنجرة؟ )ليس فحص دم(
  التالي.ال. اذهب إلى السؤال 
  .نعم. ال يلزم اجراء أي مسح اضافي. ال يُسمح للموظف/ التلميذ بدخول البناء 

 
( مع أي دقائق على األقّل 10أقدام لمدة  6ضمن مسافة الماضية، هل كنت على تواصل قريب على حد علمك ألقصى حد ) 14خالل األيام الـ  .3

 ؟19-لديه سابقاً أو حينها أعراض كوفيدأو كان  19 -شخص كانت نتيجة اختباره إيجابية لكوفيد
 .ال. اذهب إلى السؤال التالي  
 .نعم. ال يلزم اجراء أي مسح اضافي. ال يُسمح للموظف/ التلميذ بدخول البناء 

  
خالل األيام  دليل السفر الصادر عن والية نيويورك بحسب 19-هل سافرت دولياً أو من والية فيها انتقال مجتمعي عالي االنتشار لفيروس كوفيد  .4

 الماضية؟ 14الـ/
 اء.ال. يُسمح للموظف/ التلميذ/ الزائر بدخول البن 
  .نعم. ال يلزم اجراء أي مسح اضافي. ال يُسمح للموظف/ التلميذ/ الزائر بدخول البناء 

 
 
 
 
 
 
 

 9.24.20     قد تقوم ادارة التعليم لمدينة نيويورك بتغيير التوصيات مع تطور الوضع.                           
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