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 COVID-19نموذج فحص 

ي  )
ر

ي يجب عىل كل فرد يحضر خدمة أو نشاط ف
ر

 كنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية ف

Cicero, IL  .)
ً
ا منفصال

ً
ا فردي

ً
 ، أن يكمل نموذج

اسم البالغ/ القارص )يرجى الطباعة(: ______________________ العمر: _____ التاري    خ: 

 _______________ 

خ الحضور: اسم رب االرسة: ________________________________________ تاري    

 _______________ 

 

ي 
لك خالل الخمسة عشر يوًما الماضز ز ي منز

 :هل أنت أو أي شخص فز

 نعم/ ال                                                                                                                  

 ____ ____                                                     هل سافرت دوليا؟                                  .1

 ____ ____ هل سافرت بالطائرة محلًيا داخل الواليات المتحدة؟                                         .2

ز سفينة سياحية؟                                                          .3  ____ ____ هل سافرت عىل مت 

ي من الحىم ) .4
 ____ ____ درجة فهرنهايت أو أعىل(؟                                  100.3هل تعانز

 ____ ____ هل لديك أعراض تشبه أعراض األنفلونزا؟                                                     .5

 ____ ____                                                  هل كان لديك سعال؟                               .6

ي الحلق؟                                                                 .7
 ____ ____ هل كان لديك التهاب فز

ي التنفس؟  .8
 ____ ____                                                                هل كان لديك ضيق فز

 ____ ____ هل فقدت حاسة الشم؟                                                                             .9

 ____ ____                                                                          هل فقدت حاسة التذوق؟  .10
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 خطة صحة وسالمة الرعية

 دليل إعادة فتح األبرشية لخدمات الكنيسة
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ي الجسم؟                                                                  .11
ز
ي من آالم ف

 ____ ____ هل تعانز

ي العضالت؟  .12
ز
ي من آالم ف

 ____ ____                                                              هل تعانز

ت بنتيجة إيجابية ل .13  ____ ____                                                   ؟ COVID-19 هل اختنى

 ____ ____ ؟                                                                     COVID-19 هل تعرضت ل .14

ي من أعراض تشبه أعراض األنفلونزا؟ .15
 ____ ____                   هل واجهت أي شخص يعانز

ي ل  16  ؟                                  ____ ____ COVID-19. هل واجهت أي شخص ثبت أنه إيجانى

 

ي المعلومات 
ي هذا الوثيقة ، فيما عدا األمور الواردة فز

يشهد الموقعون أدناه عىل صحة البيانات الواردة فز

 ة البياناتوالمعتقدات ، وفيما يتعلق بهذه األمور ، يشهد الموقعون أدناه عىل صح

 

         _________________________________________ 

 التوقيع )البالغ/ وضي القارص(                                                            

 

 :مخصص الستخدام مكتب الكنيسة فقط

 )يرجى التوقيع(

 

  COVID-19 نموذج فحص -تم االستالم  ___ 

 

 

___________________________                            __________________________ 

 تاري    خ                                                                      )التوقيع )المرشد  
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