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 برای مرض کرونا و�روس  
گ

ض خان� طرزالعمل قرنطنی
 )19-(کوو�د 2019

تای�د شدە �ا از نظر کلین�� مشکوک  19-طرزالعمل های ز�ر مخصوص اشخا� است که مصاب شدن آنها به مرض کوو�د
   . � باشند 19-به کوو�د

 

ی �شدە اندکه در   19-معلومایت برای افراد مصاب به کوو�د  شفاخانه �س�ت
 

  مراقبت در خانه
آنها مثبت شدە است اما دارای عالئم مرض ن�ستند (�عئض  19- �ا اشخا� که �ست کوو�د 19-افراد مصاب به مرض کوو�د

ض آن ها تکم�ل شود و حضور آن ها در کنار افراد د�گر ئب خطر باشد، در  خانه  بدون عالئم اند) با�د تا زمائض که دورە قرنطنی
  بمانند و خود را از د�گران جدا کنند. 

 
 افراد مصاب مراحل ذ�ل را برای کاهش عالئم خود � توانند انجام دهند: 

احت کن�د و به بدنتان اجازە ده�د تا جور شود.  •  اس�ت
ض کن�د  • ول�ت ها.  —آب بدن خود را تامنی  مقادیر ز�ادی ما�عات بنوش�د، به و�ژە آب و ما�عات حاوی ال��ت
ورت از دواهای بدون �سخه مثل استامینوفن (�ا  •  —*) برای کاهش تب و درد استفادە کن�د ®Tylenolدر صورت �ض

 بدون �سخه را م�ف  2اطفال ز�ر 
گ

سال با�د بدون مشورت با ارائه کنندە مراقبت های ص� دوای �ماخورد�
 نکنند. 

 
 تداوی 

ا� نت�جه �ست کوو�دبرای اشخا� ارائه  تداوی بدون کدام م��ض شهرستان  آن ها مثبت بودە و دارای عالئم  19-� کند که اخ�ی
ی از کوو�د قرار گرفته اند این تداوی را ارائه �   19-در م�ان افرادی که در معرض کوو�د 19- هستند �ا با هدف کمک به جلوگ�ی

 کند. 
 

ا�ط تداوی باش�د:  ا�ط ذ�ل را داشته باش�د ممکن است واجد �ش  ا�ر �ش
 و شما مثبت بودە  19-نت�جه �ست کوو�د •
وع شدە است (برای تبل�ت های ضد و�روس)  5عالئم شما در ج��ان  •  وروز پ�ش �ش
 هست�د.  19-مصاب شدن به مرض شد�د بر اثر کوو�د ر�سک بلندشما در معرض  •

 
 منابع به شمول این مواردند: 

• OptumServe - تا �ک وقت مالقات برای �ست �ا )  888(  634-1123��د با نم�ب به تماس شPaxlovid   ،(پکسلوو�د)
ض کن�د.  ا�ط بودن، تعینی  در صورت واجد �ش

• SesameCare -  ض کن�د، که در صورت  ) 888(  897- 1244به تماس ش��د با نم�ب تا �ک وقت مالقات از راە دور تعینی
ا�ط بودن، همچنان به شمول �ک �سخه   برای تداوی با پکسلوو�د � باشد. واجد �ش

 را برای و���ت �افت کن�د.  کلین�ک محل �ک  - ASPR�ست برای تداوی  •

�ا �ک ا�م�ل روان کن�د   )619(  685-2500 نم�ب به تماس ش��د با این  -) MARCمرکز منطقوی آنیت بادی مونوکلونال ( •
ض وقت مالقات برای در�افت پکسلوو�د.  COVIDTreatment@sdcounty.ca.govبه   برای تعینی

 
) با تبلت های ضد و�رو� معالجه کرد.* برای MARCر مرکز منطقوی آنئت بادی مونوکلونال (ساله و کالن�ت را � توان د 12افراد 

  سال، با متخصص اطفال �ا ارائه دهندە خود به تماس ش��د.  12تداوی کودکان ز�ر 
 

ض  پکسلوو�د تداوی بازگشت بعد از* ود  با ع 19-روز �س از بهبودی اول�ه اتفاق � افتد. بازگشت کوو�د 8ا�  2به اساس راپورها بنی

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/Treatment.html
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
mailto:COVIDTreatment@sdcounty.ca.gov
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/Treatment.html
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�ا �ک �ست و�رو� مثبت جد�د �س از �ک �ست من�ض مشخص � شود. �ف نظر از اینکه آ�ا م��ض با �ک   19-عالئم کوو�د
، خطر انتقال م���ض در ج��ان بازگشت کوو�د را � توان از ط��ق مراعات  19- عامل ضد و�رو� معالجعه شدە است �ا خ�ی

ض  CDCرهنمای     ، به شمول انجام سایر اقدامات احت�ا� مثل ماسک زدن، مدی��ت کرد. برای قرنطنی
 

 به کسب معلومات ب�ش�ت در مورد تداوی بدون م��ض ببین�د.   ض را برایرهنمای چاپ شدە م�� 
�
برای مط�ح کردن سواالت خود لطفا

  19-برای کسب معلومات ب�ش�ت از و�ب سا�ت تداوی کوو�د COVIDtreatment@sdcounty.ca.gov.این آدرس ا�م�ل ارسال کن�د 
 کن�د.   د�دن در شهرستان سن د�گو

 
 �ف برای در�افت تداوی ضد و�روس �ا �ست کوو�د

�
. بخش های ا�مرجن� ما نکن�دبه بخش ا�مرجن� مراجعه  19- لطفا

ض موارد کوو�د  قرار گرفته اند و با�د برای افرادی که مصاب به تکل�ف شد�د هستند نگه داشته شوند.  19-تحت تأث�ی بلند رفنت

ی ن� کنند، اما برای بلند بردن  *دواهای بدون �سخه و�روس را  "تداوی" ن� کنند �ا از انتقال و�روس به د�گران جلوگ�ی
 حس راحیت و کم کردن بر�ض عالئم خاص مرتبط با م���ض استعمال آن ها توص�ه � شود. 

 در�افت مراقبت طیب 
 درخواست کن�د، به و�ژە ا�ر ا�ر عالئم شما بدتر شد، صحت خود را ز�ر نظر داشته باش�د و مراقبت های ص� ا�مرجن�

ترر�سک مصاب شدن به م���ض شد�د برای شما بلندتر است. این مورد به شمول  به مرض (خطر مصاب شدن  کال�ساالن پ�ی
(مثل �طان، مرض مزمن کل�ه، مرض مزمن ا�سدادی  افراد مصاب به تکل�ف زمینه ایشد�د با ب�ش�ت شدن سن بلندتر � رود) و 

، مرض سلول دا� شکل و شکر ن�ع COPDر�ه/  ، تکل�ف های قلئب    ) � شود. 2، نقص س�ستم معاف�ت، چا�ت

ورت به کمک عاجل هرگاە عالئ� مثل موارد ذ�ل  دار�د که �ض
 به تماس ش��د:  911دارند با نم�ب 

 
از رس�دن خدمات طئب ا�مرجن�، ماسک به . ا�ر امکان داشت، قبل شدە ا�د  19-بگ���د که مصاب به کوو�د 911به اپراتور 

 صورت بزن�د. 
 

ا�ر مورد ا�مرجن� ن�ست، برای در�افت مشورە طئب با ارائه دهندە مراقبت های ص� خود به تماس ش��د به خاطر این که  
ورت به رج�ع به �ک مرکز مراقبت های ص� دار�  پ�ش از  آنها شا�د از ط��ق تل�فون شما را کمک کردە بتوانند. ا�ر �ض

�
د، حتما

 داخل شدن برای محافظت از د�گران عل�ه مصاب شدن به م���ض از ط��ق شما، از ماسک صورت استفادە کن�د. 
 

س زا باشد، صفحه 19-شا�د م���ض کوو�د را برای  19-ط��قه مدی��ت صحت روائض خود و کنار آمدن با مرض کوو�دبرای افراد اس�ت
ی ط��قه مراقبت از صحت روان خود و حما�ت از ع��زان خود   منابع مخصوص خانوادە ها، والدین، و مراقبان به مقصد �ادگ�ی

در ج��ان شی�ع این م���ض ببین�د.  همچنان ممکن است باعث آرامش خاطر شما شود ا�ر بفهم�د که خدمات صحت عامه 
ای محل کار �ا مکتب شما اطالع نخواهد داد �ا معلوم نخواهد کرد، مگر اینکه انجام  کدام معلومات شخ� م��وط به شما را بر 

وری باشد.   این کار برای محافظت از صحت شما �ا صحت د�گران �ض
 

  
 

حس گ��ب  
 جد�د

ناتوایض در ب�دار شدن 
 �ا ب�دار ماندن 

فشار �ا درد در  
 قفسه سینه 

کبودی لب  
 ها �ا صورت 

مشکل در  
 تنفس 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/Community_Sector_Support/HealthcareProviders/MARC%20Flyers_PATIENT.pdf?fbclid=IwAR04X9cTjsASYd0MQb1RS465ivH81jxuivS_9L_xlc4_O0TELfn5KSh9fQU
mailto:COVIDtreatment@sdcounty.ca.gov
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/Treatment.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/Treatment.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/covid19_resources.html
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 محافظت از د�گران 

ی از �ا�ت کوو�د  ده�د. به د�گر افراد در خانه و جامعه خود، مراحل ز�ر را انجام   19-برای کمک به جلوگ�ی

ورت برای در�افت مراقبت های ص�.  •    در خانه بمان�د مگر در صورت �ض
 به محل کار، مکتب �ا فضاهای عامه روان �ش��د.  •
ض خود را ندار�د، در خانه بمان�د و از د�گران دوری کن�د.   • ا�ط الزم برای ختم ئب خطر دورە قرنطنی تا زمائض که تمام �ش

ض بکس ذ�ل را ببین�د.)(برای کسب معلومات ب�ش�ت در مورد   ختم قرنطنی
ون ش��د، از ترا�سپورت عامه استفادە نکن�د.  در صورت امکان از   • ا�ر هنگا� که م��ض هست�د مجبور�د از خانه ب�ی

ض خود و در�ور را    کن�د، تا حد ممکن فاصله بنی
گ

واسطه نقل�ه شخ� استفادە کن�د.  ا�ر خود تان ن� توان�د رانند�
ض نگه دار�د و از ماسک �ا پوشش صورت استفادە کن�د. حفظ کن�د، ش�شه ه   پاینی

گ
 ای موتر را هنگام رانند�

 
وری به خانه و قرار دادە شدن آن ها جلوی دروازە خانه انجام ده�د  •  الزم را برای تح��ل نان و د�گر اقالم �ض

گ
هماهن�

وری شما را کمک   ض این ن�ازهای �ض س با نم�ب  کند. ا�ر ک� را ندار�د که بتواند در تامنی  برای اطالع از خدمات در دس�ت
 .  ا�ر با�د با ک� جلوی دروازە مالقات کن�د، صورت خود را بپوشان�د.   به تماس ش��د 1-1-2

 

 
گ

ض خان�  ختم قرنطنی
ض عالئم، که از خود در خانه 19-افراد مصاب به کوو�د ، �ف نظر از وضع�ت وا�سیناسیون، عفونت قب� �ا نداشنت
ض خود را ختم کردە � توانند.  تمام کنند، زمائض کهمراقبت � ا�ط ذ�ل را داشته باشند قرنطنی  �ش

 
ض �ست مثبت در صورت نبود  روز* از زمان ظاهر شدن عالئم شما   5حداقل  .1 گذشته باشد (�ا �س از اولنی

 . عالئم)
 �ا بعد از آن �ست د�گری 5در روز  و ا�ر عالئم وجود نداشته باشند �ا در حال رفع شدن باشند، .2

ض �س از روز  PCR(�ا      ام وجود دارد.  5�ا آنئت ژن) انجام ده�د که من�ض باشد، امکان ختم قرنطنی
(�ا �س از آن) نت�جه �ست شما مثبت  5ا�ر نتوان�د �ست بده�د، به انتخاب خود �ست نده�د، �ا در روز  .3

ض  ساعت بدون استفادە از دوای رفع تب، تب نداشته باش�د، امکان ختم کر  24شود، ا�ر حداقل  دن قرنطنی
 ام وجود دارد.  10�س از روز 

ض با�د تا  .4  ساعت �س از رفع تب ادامه پ�دا کند.  24ا�ر تب دار�د، قرنطنی
ض را تا زمان رفع عالئم �ا تا روز  .5   ام ادامه ده�د.  10ا�ر عال�م، به جز تب، به�ت �شدند، قرنطنی
 ، با�د برا(CDPH)به اساس طرزالعمل ماسک وزارت صحت عامه کل�فورن�ا  .6

�
روز، به و�ژە در   10ی مجموعا

 فضاهای داخ�، از �ک ماسک صورت با سایز مناسب در نزد�� د�گر افراد استفادە نمای�د. 
 

با�د مشورە با ارائه دهندە   مصاب به نقص معاف�ت شد�د هستند  �ا افرادی که   بحرایض تکل�ف شد�د تا  *افراد مصاب به 
ول عفونت را مّد  ض   مراقبت های ص� خود �ا �ک متخصص کن�ت نظر قرار دهند و شا�د به آنها توص�ه شود که دورە قرنطنی

 روز افزا�ش دهند.     20خود را تا 
 
 

 

  . خود را از د�گر افراد در خانه خود جدا کن�د •
ض کردن خود از د�گران در طول دوران بهبودی  • �ک اتاق مخصوص در خانه خود را انتخاب کن�د تا از آن برای قرنطنی

 خ�� مهم است که —استفادە نمای�د 
�
تا حد امکان با ماندن در این اتاق در خانه خود از د�گران دوری کن�د.  مخصوصا

    دور بمان�د.  در صورت مصاب شدن هستند  خطر بلندتر مصاب شدن به مرض شد�داز افرادی که در معرض 
همانطور که در ذ�ل �شان  ا�ر ممکن است از �ک �شناب جدا�انه استفادە کن�د. ا�ر امکان انجام این کار وجود ندارد،   •

 دادە شدە است، بعد از هر بار استفادە �شناب را صفا�اری و ضدعفوئض کن�د. 
فوت   6کوشش کن�د حداقل   -زمائض که در خانه خود در کنارر د�گر افراد هست�د فاصله گذاری اجتما� را رعا�ت کن�د  •

�د.   از د�گران فاصله بگ�ی

https://211sandiego.org/resources/health-wellness/covid-19-resources/#food
https://211sandiego.org/resources/health-wellness/covid-19-resources/#food
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html#definitions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html#definitions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
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ض برقراری ج��ان هوای مناسب • ک ها را باز کن�د �ا از �ک پنکه �ا دستگاە ته��ه هوا در فضا ، پنجرە برای تضمنی های مش�ت
 خانه استفادە نمای�د. 

 بازد�دکنندگان را به داخل خانه خود راە نده�د.  •
 �ا حیوانات د�گر تماس نداشته باش�د.  •

گ
 تا زمائض که م��ض هست�د با حیوانات خان�

ض �ا �و نان برای د�گران خودداری   •  کن�د. از ساخنت
 ا�ر ممکن است از اطفال �ا د�گر افراد در خانه خود مراقبت نکن�د.  •
 � اندازە کا�ض در خانهتوان�د خود را بها�ر ن� •

گ
کن�د که در صورت آلودە شدن از د�گران جدا کن�د، �ا ا�ر با افرادی زند�

افراد کالن، افراد مصاب به مرض مزمن �ا شد�د � باشند (مثل  در معرض خطر مصاب شدن به م���ض  19-به کوو�د
افراد دارای س�ستم معاف�ت ضع�ف)، اقامت در جای د�گری را که در آن بتوان�د از د�گران جدا باش�د مّد نظر قرار 

   ده�د. 

  ا�ر قرار است در نزد�ک افراد د�گر باش�د از ماسک صورت استفادە کن�د.  •
ک استفادە �  زمائض که در نزد�� د�گر افراد �ا حیوانات  هست�د، مثً� وقئت از �ک اتاق �ا واسطه نقل�ه مش�ت

گ
خان�

کن�د و پ�ش از ورود به شفاخانه �ا مطب ارائه دهندە مراقبت های ص�، با�د از ماسک صورت استفادە نمای�د. 
ض هم�شه در نزد�� شما از ماسک صورت استفادە کنند. ا�ر از ماسک صورت  استفادە  ا�دە خوئب است که آنها ن�ی

 � کنند با�د با 
گ

کردە ن� توان�د (مثً� به خاطر این که تنفس شما را دچار مشکل � کند)، اشخا� که با شما زند�
شما در �ک اتاق نباشند. ا�ر مجبور باشند که وارد اتاق شما شوند، با�د از ماسک صورت استفادە کنند. این افراد 

ون شدن از اتاق شما با�د بال فاصله دست های خود را �ش��ند، بعد ماسک صورت خود را بکشند و دور �س از ب�ی
 در رختشوئی قرار دهند و دو�ارە 

�
ب�اندازند �ا در صورت استفادە از ماسک قابل استفادە مجدد، با�د آن را مستق�ما

 دست های خود را �ش��ند. 

   و عطسه های خود را بپوشان�د.   �فه ها  •
ض خود بپوشان�د تا از �ا�ت عفونت به د�گران در هنگام �فه �ا عطسه   کردن دهان و دماغ خود را با کاغذ �ا آستنی

ی شود. کاغذ  های خود را با آب و  های استفادە شدە را در سطل ز�اله دارای ک�سه بینداز�د و بالفاصله دستجلوگ�ی
 صابون �ش���د. 

�ک •    کردن وسا�ل خانه خودداری کن�د. از �ش
�ک کردن   ، پ�اله، لوازم نان خوردن، حوله، ملحفه �ا وسا�ل د�گر با د�گر افراد خانه از �ش ظروف، گ�الس نوش�دئض

 خودداری کن�د. این اقالم با�د �س از استفادە کامً� با آب گرم و صابون شسته شوند. 

   دستان خود را پا� نگه دار�د.  •
ض دماغ، �فه �ا عطسه کردن؛ همه افراد داخل خانه با�د دستان خود را مکررا� و کامً� �ش�� ند، به و�ژە �س از گرفنت

ثان�ه استفادە کن�د. ا�ر    20استفادە از �شناب؛ و قبل از خوردن �ا پخته کردن نان. از آب و صابون حداقل به مدت 
س ن�ست و ا�ر دست ها به طور واضح کث�ف ن�ستند، از ضدعفوئض کنندە دست حاوی  آب و صابون در دس�ت

 ال�ل استفادە کن�د. از لمس کردن چشم ها، دماغ و دهان با دستان شسته �شدە خودداری کن�د.  درصد  60حداقل 

  تمام سط�ح با تعداد دفعات «لمس بلند» را هر روز صفا�اری کن�د.  •
ە های در، لوازم حمام، �شناب ها، تل�فون ها،  ها، دستگ�ی ض ها، م�ی سط�ح با تعداد دفعات لمس بلند به شمول کان�ت

های کنار تخت � باشند. همچنان سطو� را که ممکن است باالی آن ها خون، ما�عات بدن  ض کیبوردها، تبلت ها و م�ی
که   EPAمحصوالت مورد تای�د کن�د. ضدعفوئض را با استفادە از و/�ا ترشحات �ا مواد دف� بدن وجود داشته باشد را پا�  

،  Clorox(به طور مثال کاغذ مرطوب ضد عفوئض کنندە  ثابت شدە است  19--استفادە آن ها برای مقابله با و�روس کوو�د
) انجام  Purellو کاغذ مرطوب ضد عفوئض کنندە سطح حرفه ای  Lysol Clean & Freshپا� کنندە چند سط� 

   ده�د. 
 طرزالعمل های صفا کاری

استفادە از آن  های محصوالت صفا�اری به شمول اقدامات احت�ا� که با�د در زمان پ�شنهادات ذکر شدە در لیبل •
ض برخورداری از ته��ه مناسب در زمان استفادە از آن محصول انجام ده�د، مثل پوش�دن دستکش �ا پ�ش بند و تضمنی

 محصول، را مراعات کن�د. 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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 استفادە کن�د با لیب� که در آن نوشته شدە   •
گ

از �ک محلول سف�د کنندە رقیق شدە �ا �ک مادە ضدعفوئض کنندە خان�
، لیبل محصول را EPA"مورد تای�د  ." برای این که بفهم�د آ�ا این محصول در برابر و�روس ها عمل � کند �ا خ�ی

 www.epa.gov   .روی لیبل به تماس ش��د �ا رج�ع کن�د به 1-800بخوان�د، با نم�ب 
 
 

 : محلول سف�د کنندە در خانهبرای ته�ه 
 

 مقدار خرد
قاشق چای خوری سف�د  4

 کنندە
 پ�اله) آب  4کوارت (  1

 مقدار کالن
 گ�الس سف�د کنندە   1/3
 پ�اله) آب  16گالن (  1

 

،  4کوارت (  1قاشق چای خوری سف�د کنندە را به  4  1/3پ�اله) آب اضافه نمای�د. برای ته�ه مقدار ب�ش�ت
برای کسب معلومات ب�ش�ت رج�ع به رهنمای ضد   پ�اله) آب اضافه نمای�د.  16گالن (  1پ�اله سف�د کنندە را به 

 ما کن�د.  19-عفوئض کروناو�روس کوو�د
 

 کاالهای کث�ف را به طول کامل �ش���د.  •
بکش�د و ها �ا ملحفه هائی را که آلودە به خون، ما�عات بدن و/�ا ترشحات �ا مواد دف� بدن هستند را بالفاصله کاال  •

 �ش���د. 
از دستکش �کبار م�ف در زمان کار با وسا�ل آلودە استفادە کن�د.  دستان خود را بالفاصله �س از کش�دن  •

س نباشند امکان استفادە از دستکشا�ر دستکش –دستکش �ش���د  های صفا�اری   های �کبار م�ف در دس�ت
ض پالست�� قابل استفادە مجدد وجود دارد که با�د �س از ا  بدون لمس کردن چ�ی

�
ستفادە کش�دە شوند و مستق�ما

ض با�د بالفاصله �س از کش�دن دستکش ها شسته شوند.  ا�ر  ند و دستان ن�ی د�گری در محل شستشو قرار گ�ی
ی که ممکن است با ما�عات  ض س نبود �ا از دستکش استفادە نکرد�د، بعد از لمس کردن هر چ�ی دستک�ش در دس�ت

 صله و به طور کامل دستان خود را �ش���د. بدن تماس داشته، بالفا
طرزالعمل های روی لیبل اقالم کاالهای کث�ف �ا کاالها و مواد صفا�اری را بخوان�د و مراعات کن�د. عمل شستشو و   •

�ن دماهای توص�ه شدە روی لیبل کاالها انجام ده�د.   خشک کردن را به طور ک� در گرم�ت
را پ�ش از قرار دادن آنها در  �کبار م�فای صورت و د�گر موارد آلودە ه  ها، ماسک ها، رو�وش تمام دستکش •

 داخل �ک ظرف دارای ک�سه قرار ده�د. دستان خود را بالفاصله �س از لمس کردن این کنار د�گر ز�اله
گ

های خان�
از   ، آن ها را �س�کبار م�فموارد �ش���د.  در صورت استفادە از دستکش، رو�وش، ماسک �ا پوشش صورت  

 در داخل محل شستشو قرار ده�د و دستان خود را به طور کامل �ش���د. 
�
 استفادە مستق�ما

 

ض به محل کار �ا مکتب •  �س رفنت
)، د�گر عفوئض محسوب 

گ
ض خان�  خود را مکمل کرد�د (طبق بکس فوق در مورد ختم قرنطنی

گ
ض خان� زمائض که دورە قرنطنی

وع کردە � توان�د.  برای �س ن� ش��د و فعال�ت های معمول خود، به  ض به محل کار �ا مکتب را دو�ارە �ش شمول �س رفنت
ورئت ن�ست مدر� مثل نت�جه �ست من�ض �ا نامه ای از طرف خدمات ص� عامه ارائه   ض به محل کار �ا مکتب، �ض رفنت

ون از خانه در نزد�� د�گر افراد هست�د با�د به مراعات همه طرزالعم   ل های ا�مئض ادامه ده�د. کن�د.  زمائض که ب�ی
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.epa.gov/
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/publications_covid19en.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/publications_covid19en.pdf
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  19-شما مثبت شدە است، با�د به همه افراد دارای تماس نزد�ک خود اطالع ده�د که در معرض کوو�د 19-ا�ر �ست کوو�د

 را مراعات کنند.    19-قرار گرفته اند و با�د طرزالعمل افراد دارای تماس نزد�ک کوو�د
 

ض و�ژە برای افراد دارای تماس نزد�ک ک  �ا  �ک رهنمای محروم�ت از کار �ا قرنطنی
گ

ه در مح�ط های پرخطر مشخ� زند�
و جمع�ت هائی که  مح�ط های پرخطر مکان هائی هستند که �ا�ت در آنها ز�اد است، . انجام وظ�فه � کنند، وجود دارد

ی شدن در شفاخانه،مرض شد�د و مرگ   19-خدمات در�افت � کنند در معرض خطر پ�امدهای جدی مرض کوو�د به شمول �س�ت
  مح�ط ها به ح�ث مح�ط های پرخطر شناخته � شوند: هستند.  این 

 مرا�ز �ما��ش و گرما��ش و  پناهگاە های ا�مرجن� •
 مح�ط های مراقبت ص�  •
 پناهگاە های افراد ئب خانمان •
 اصالح و ت���ت و محبس های مح�  مرا�ز  •
 طوالئض مدت و مرا�ز مراقبت از کال�ساالن و کالن ها مح�ط های مراقبت •

ی در مورد   ند �ا ا�ر ما�ل به کسب معلومات ب�ش�ت ا�ر افراد دارای تماس نزد�ک شما در �� از این کتگوری ها قرار � گ�ی
ض در شهرستان سن د�گو هست�د، رج�ع به ض اف� صحت عامه برای در�افت معلومات ب�ش�ت محروم�ت از کار و قرنطنی   فرما�ش قرنطنی

 کن�د. 
 

ض برای اشخا� که عالمت ندارند، �ف نظر از وضع�ت وا�سیناسیون آن ها الز� ن�ست. افرادی  محروم�ت از کار �ا قرنطنی
ورئت به �ست شدن ندارند.  30که  افراد  روز پ�ش آلودە شدە اند، ا�ر جزء افراد دارای تماس نزد�ک و بدون عالئم هستند �ض

ند دارای تماس نزد�� که در کتگوری های پر  با�د طرزالعمل عامه مردم را مراعات  خطر مشخص شدە در فوق قرار ن� گ�ی
   کنند. 

 
 
 

دارای تماس نزد�ک شما مصاب ما برای کسب معلومات ب�ش�ت د�دن کن�د.  ا�ر افراد  19-رهنمای افراد دارای تماس نزد�ک کوو�داز 
ض کنند،  برای کطرزالعمل عالئم شود، با�د بالفاصله خود را قرنطنی

گ
ض خان� و  بدهند  19-�ست کوو�د، را مراعات نمایند 19-وو�دهای قرنطنی

 مراقبت طئب با �ک ارائه دهندە مراقبت های ص� به تماس شوند.  در صورت ن�از به
 

 اقدامات احت�ا� برای افراد دارای تماس نزد�ک 
ک با شما خودداری  به همه افراد توص�ه �  هست�د، از استفادە از فضای هوای داخ� مش�ت

گ
ض خان� شود زمائض که در قرنطنی

 کنند. 

ا�ر مراقبان شما و افرادی که در خانه با آن ها تماس دار�د اتاق �ا �شناب شما را صفا�اری � کنند �ا با ما�عات بدن و/�ا 
ترشحات شما (مثل عرق، بزاق، خلط، مخاط دماغ، استفراغ، �شناب خا�، �ا اسهال) در تماس هستند با�د از ماسک و 

فراد با�د اول دستکش های خود را بکشند و دور ب��زند، دستان خود را �ش��ند، دستکش �کبار م�ف استفادە نمایند. این ا

   معلومایت برای افراد دارای تماس نزد�ک با شما

 فرد دارای تماس نزد�ک ک�ست؟
ک (به طور مثال خانه، اتاق انتظار کلین�ک،  "فرد دارای تماس نزد�ک" هر شخ� است که از �ک فضای داخ� مش�ت

  ساعته در دورە عفونت شما استفادە کردە باشد.  24ج��ان �ک دورە زمائض دق�قه �ا ب�ش�ت �ا در  15به مدت مجم�ع ط�ارە)
وع عالئم خود (برای افرادی که عالئم ندارند، این مدت  2ساعت/  48شما از  روز پ�ش از  2ساعت/  48روز پ�ش از �ش

ض خود عفوئض در نظر گرفته � ش��د.   انجام �ست خواهد بود) تا ختم دورە قرنطنی

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/eh-practitioners/general-population-disaster-shelters.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/cooling-center.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-after-vaccination.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/nursing-home-long-term-care.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/HealthOfficerOrder-Quarantine.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID-19%20Home%20Quarantine%20Guidance.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID%20Home%20Isolation%20Instructions%20for%20COVID-19.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/testing.html
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سپس ماسک صورت خود را بکشند و دور ب��زند و دو�ارە دستان خود را �ش��ند. (در صورت استفادە از ماسک صورت و/�ا  
 در محل شستشو قرار ده�د و 

�
همان مراحل را برای کش�دن آن ها دستکش �کبار م�ف، این موارد را �س از استفادە مستق�ما

 انجام ده�د.)

 

، منابع و رهنمائی د�دن کن�د.  sd.com-www.coronavirusاز و�ب سا�ت ما  برای در�افت معلومات ب�ش�ت
 با ارائه دهندە مراقبت های ص� خود به تماس ش��د. 

�
ا�ر ارائه دهندە ا�ر �ش��ش های ص� دار�د، لطفا

ورت  به کمک دار�د، برای در�افت مراقبت های ص� ندار�د، ب�مه ن�ست�د، �ا برای �افت کردن منابع مح� �ض
 به تماس ش��د.  2-1- 1کمک با نم�ب 

 

 

http://www.coronavirus-sd.com/

	طرزالعمل های زیر مخصوص اشخاصی است که مصاب شدن آنها به مرض کووید-19 تایید شده یا از نظر کلینیکی مشکوک به کووید-19 می باشند.

