
Daily Health Check   / ตรวจสขุภาพประจําวนั

1 -
Symptoms 

Does student have any of the 
following symptoms 

อาการ ใช่ ไม่

Fever ไข ้ YES NO

Chills หนาวสั�น YES NO

Cough or worsening of chronic cough ไอ YES NO

Shortness of breath หายใจถี� YES NO

Sore throat เจ็บคอ YES NO

Runny nose/stuffy nose นํ�ามกูไหล / คดัจมกู YES NO 

Loss of sense of smell or taste การสญูเสยีความรูส้กึของกลิ�นหรอืรสชาติ YES NO

Headache ปวดหวั YES NO

Fatigue ความเหนื�อยลา้ YES NO

Diarrhea ทอ้งรว่ง YES NO

Loss of appetite เบื�ออาหาร YES NO

Nausea and vomiting คลื�นไสแ้ละอาเจยีน YES NO

Muscle aches อาการปวดเมื�อยกลา้มเนื�อ YES NO

Conjunctivitis (pink eye) ตาแดง YES NO

Dizziness, confusion เวยีนหัวสบัสน YES NO

Abdominal pain อาการปวดทอ้ง YES NO

Skin rashes or discoloration of fingers 
or toes 

ผื�นผวิหนังหรอืการเปลี�ยนสขีองนิ�วมอืหรอืนิ�วเทา้
YES NO 

2 –
International 
Travel 

Have you or anyone in your household 
returned from travel outside of 
Canada in the last 14 days 

คณุหรอืใครที�อาศัยอยูใ่นบา้นของคณุเพิ�งกลับม
าจากนอกประเทศแคนาดา ภายใน 14 
วันหรอืไม่

YES NO 

3 –
Confirmed 
Contact 

Are you or is anyone in your 
household a confirmed contact of a 
person confirmed to have COVID-19 

คณุหรอืใครที�อาศัยอยูใ่นบา้นของคณุตดิเชื�อโค
วทิ-19 หรอืไม่ YES NO 

*Check BCCDC’s Symptoms of COVID-19 regularly to ensure the list is up to date. 

 If you answered “YES” to any of the questions and the symptoms are not related to a pre-

existing condition (e.g. allergies), you’re the student should NOT come to school.

หากนกัเรยีนตอบวา่ใชสํ่าหรบัคาํถามใด ๆ ไมค่วรไปโรงเรยีน

 If they are experiencing any symptoms of illness, contact a health care provider for further 

assessment.  This includes 8-1-1, or a primary care provider like a physician or nurse 

practitioner. หากมอีาการป่วย ควรตดิตอ่โรงพยาบาลเพื�อทําการตรวจโรค โดยโทร811 หรอื 

ตดิตอ่แพทย์

 If you answered “YES” to questions 2 or 3, use the COVID-19 Self-Assessment Tool to determine 

if you should be tested for COVID-19. หากคณุตอบ “YES” ในคําถามที� 2 หรอื 3 โปรดใช ้

COVID-19 Self-Assessment Tool เพื�อตรวจวา่คณุควรตรวจวา่ตดิเชื�อ COVID-19 หรอืไม่


