
Screening Visitors for Novel Coronavirus
PERSIAN 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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برای محافظت از خود و سایر بیماران و کارکنان ، لطفا سواالت زیر را بخوانید و برای . مراقبت و ایمنی شما یک اولویت اصلی است
بررسی کارکنان بھ پاسخ ھای خود اشاره کنید

3a

3b

او
COVID-19ھل تم تشخیصك ب  یوم؟ 20في آخر 

بھ سوال بعدی ادامھ دھیداطمینان حاصل کنید کھ بازدیدکننده ماسک دارد و ←اگر بھ ھر دو نھ 
*بازدید از آنھا را موکول کنید ←اگر بلھ بھ ھر یک از آنھا

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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یا ) درجھ فارنھایت100.4> (تب •
تباحساس 

بدنلرزه یا درد •
گلو درد•

؟)جدید یا بدتر(آیا یکی از عالئم زیر را دارید 1
سرفھ•
تنگینفس •
اسھال•
از دست دادن بو یا مزه•

را تأیید کرده است در تماس  COVID-19در دو ھفتھ گذشتھ ، آیا با شخصی کھ . 
بوده اید؟ 

اطمینان حاصل کنید کھ بازدید کننده نقاب دارد و بھ سوال بعدی ادامھ دھید←اگر خیر 

*بازدید از آنھا را بھ تعویق بیندازید← اگر بلھ 

؟)نیدبھ نقشھ مراجعھ ک(در دو ھفتھ گذشتھ ، آیا بھ منطقھ ای با ریسک باال سفر کرده اید . 
با بازدید ادامھ دھیداطمینان حاصل کنید کھ بازدید کننده ماسک دارد و ← اگر نھ 
بھ سوال بعدی ادامھ دھیداطمینان حاصل کنید کھ بازدید کننده نقاب دارد و ← اگر بلھ 

ساعت پس از ورود بھ 72آیا در طی  MA  آزمایشCOVID-19  منفی شده است یا
آیا بیمار را خارج از کشور ھمراھی می کنید؟

*بازدید از آنھا را موکول کنید ←  اگر نھ 

با بازدید ادامھ دھیداطمینان حاصل کنید کھ بازدید کننده نقاب دارد و ← اگر بلھ 
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