
Screening Visitors for Novel Coronavirus
ARABIC Language

Do you have one of the following symptoms (new or worsening)?

• Cough
• Shortness of breath
• Diarrhea
• Loss of smell or taste

• Fever (>100.4 deg F) or 
feeling feverish

• Chills or body aches
• Sore throat

OR 

In the last two weeks, have you been in contact with someone who 

has confirmed COVID-19?

Have you been diagnosed with COVID-19 in the last 20 days?

If no to both → Ensure visitor is masked and proceed to next question

If yes to either → Postpone their visit* 

In the last two weeks, have you traveled to a high risk area (see map)?

*See instruction sheet for limited exceptions

If no → Ensure visitor is masked and proceed to next question

If yes → Postpone their visit* 

If no → Ensure visitor is masked and continue with visit

If yes → Ensure visitor is masked and proceed to next question

Have you tested negative for COVID-19 within 72 hours of arriving to 
MA OR are you accompanying a patient from out-of-state?

If no → Postpone their visit* 

If yes → Ensure visitor is masked and continue with visit
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لحمايتك وسالمة المرضى والموظفين اآلخرين ، يرجى قراءة األسئلة أدناه واإلشارة إلى إجاباتك لتم . رعايتك وسالمتك أولوية قصوى

.مراجعتها من قبل الموظفون

3a

3b

او
COVID-19هل تم تشخيصك ب  يوم؟ 20في آخر 

انتقل إلى السؤال التاليفتأكد من إرتداء الزائر لقناع الوجه وإذا كانت اإلجابة ال لكليهما

*تأجيل زيارتهماذا كانت االجابة نعم ألى منهما 

Your care and safety is a top priority. For your protection and the safety of other patients and staff, 

please read the questions below and point to your answers for staff to review.
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3a

3b

(  درجة فهرنهايت100.4< )حمى •

بالحمىأو الشعور 

يآالم فقشعريرة أو آالم في الجسم•

احتقان في الحلق•

؟(جديد او تسوء)هل تعاني من احد األعراض التالية 1

سعال•

التنفسضيق في •

إسهال•

فقدان حاسة الشم او التذوق•

؟COVID-19آخر اسبوعين، هل كنت علي اتصال مع احد تم تأكيد اصابته ب في 

.تأكد من ارتداء الزائر قناع الوجه و انتقل الي السؤال التالي"ال"إذا كانت اإلجابة 

*تأجيل زيارتهماذا كانت االجابة نعم ألى منهما 

؟(انظر الخريطة)في آخر أسبوعين ، هل سافرت إلى منطقة عالية الخطورة 

استمر في الزيارةتأكد من ارتداء الزائر قناع الوجه و "ال"إذا كانت اإلجابة 

.تأكد من ارتداء الزائر قناع الوجه و انتقل الي السؤال التالياذا كانت االجابة نعم ألى منهما

ساعة من وصولك إلى 72سلبيه في غضون  COVID-19هل كانت نتيجة اختبار 

ماساتشوستس أو هل ترافق مريضا خارج الوالية؟ والية 

*تأجيل زيارتهم"ال"إذا كانت اإلجابة 

استمر في الزيارةتأكد من ارتداء الزائر قناع الوجه و "نعم"إذا كانت اإلجابة 


