
ЩОДЕННА ПЕРЕВІРКА ЗДОРОВ'Я УЧНІВ НА 
COVID-19

Ім'я учня: ___________________________________________________________________________ 

Школа: _____________________________________________________________    Клас: ___________ 

Ваша дитина повинна проходити перевірку здоров'я кожен день, перед початком очних занять у школі. 
Будь ласка, перевірте температуру вашої дитини, заповніть короткий контрольний лист нижче та 
повідомте інформацію про свою дитину

Так Нi 

Так Нi 

Так Нi 

Так Нi 

1. Чи є у вашої дитини будь-які з наступних симптомів за останнiй день,
які не викликані іншим захворюванням?

• Температура (100.4 ° F або вище) або озноб
• Кашель
• Задишка або утруднене дихання
• Незвичайна втома
• Болі у м'язах або тілі
• Головний біль
• Недавня втрата смаку або нюху
• Болі у горлі
• Закладення або нежить
• Нудота або блювота
• Пронос або болi в животі

2. Чи була ваша дитина в тісному контакті в межах 6 футів більше 15 хвилин з 
будь-ким з підтвердженим COVID-19?

3. Чи був у вашої дитини позитивний тест на COVID-19 на наявність активного 
вірусу за останні 10 днів чи ви чекаєте на результати?

4. Чи говорили вам протягом останніх 14 днів фахівці з громадській охороні 
здоров'я або медичні працівники про необхідність самоконтролю, 
самоізоляції чи карантину вашої дитини через побоювання з приводу 
зараження COVID-19?

Якщо відповідь на будь-яке з наведених вище питань позитивна, ваша дитина не може відвідувати 
школу очно та не може повернутися, поки не будуть виконані критерії громадської охорони здоров'я для 
повернення у школу/на роботу

Я підтверджую, що є батьком/законним опікуном вищезгаданого учня та що відповіді тут вірні 
та правдиві

 _______________________________________________________________________  _______________ 
Пiдпис                               Дата 

_______________________________________________________________________________________ 
Ім'я друкованими літерами 

Ресурси:  
CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html 
DOH: https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus 
OSPI: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources 

Переглядено 26 сiчная 2021 р.
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