
 

 

  فرم خودارزشیابی

یی اارزشیابی فرد برای ورود/شرکت یا خودداری از ورود/ شرکت در یک مکان/گردهم برایاین فرم  -
 تهیه شده است. 

ها بستگی به برداشت و تشخیص خود فرد دارد. پس آن را به عنوان تست یا روش تشخیص این پرسش -
 نگیرید.  ر نظررای خود و دیگران دب 19 کووید

ها پاسخ بدهید. توجه داشته باشید که برخی از تا حد امکان تالش کنید که به درستی به این پرسش -
سرماخوردگی یکسان باشد و در این مورد اغلب تمایل داریم که نوعی تواند با می 19 های کوویدنشانه
احساس بیماری دارید از رفتن به نوع  انگاری داشته باشیم. پس، در صورتی که هرانگاری و سادهسهل
 ایی خودداری کنید و با پزشک خود تماس بگیرید. گردهم/هامکان

 

 ل:اس 12 برای افراد باالی: ارزشیابی
 

  خیر  بله د؟ایرا دریافت کرده 19 دوز دوم واکسن کووید آیا -1

  خیر  بلهذشته است؟ گ 19 از زمان دریافت دومین دوز واکسن کووید روز 14ا یآ -2

است از ورود/ شرکت در مکان/  «خیر»های باال نتیجه: در صورتی که پاسخ به هر کدام از پرسش
 .ایی خودداری نماییدگردهم

 

)در مورد کودکان مسوولیت ارزشیابی و شرایط دیگر  :الس12برای کودکان و افراد باالی: ارزشیابی
 ( استبرعهده والدین 

 
 خیر بله دارید؟ 19 دشتن نشانه یا مبتال بودن به کووینی نسبت به داهیچ نوع نگراآیا  -1
 کنید؟ بله خیرهای زیر را در خود احساس میهیچ کدام از نشانها یآ -2
 از دست دادن حس بویایی یا چشایی -تب و لرز -3
  احساس تهوع، اسهال - تنگی نفس - احساس خستگی و گرفتگی و درد عضالنی - سرفه -4
ر محل داشته یا مبتال بوده، در تماس )د 19 وز گذشته با فردی که نشانه کوویدر 14ر دآیا  -5

  خیر بلهاید؟ ( بوده...زندگی، در محل کار یا 
است از ورود/ شرکت در مکان/  «بله» های باالدرصورتی که پاسخ به هرکدام از پرسش نتیجه:
 .ایی خودداری نماییدگردهم

 

به همین  و پیش از خروج از خانه، نویسینامعالوه بر خودارزشیابی در مرحله  هتوجه داشته باشید ک
در این شاید  و پاسخ بدهیدن/برگزارکنندگان مسووال یکی ازدر حضور  کانها پیش از ورود به مپرسش

  . یدامکان ورود به گردهمایی را نداشته باشله حمر

خودداری  رند که در برخی از موارد به تشخیص خود از ورود افرادوظیفه دا ن/برگزارکنندگانمسووال
خواهند که تمامی می برگزارکنندگان/نمطمین باشید که مسووالکنند. به تصمیم آنها احترام بگذارید و 

 برای آنها مهم است. ایی شرکت کنند و از سوی دیگر سالمت تک تک افراد نیز مافراد در گرده
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