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 برای ب�ماری  
گ

دستورالعمل های قرنطینه خان�
 )19-(کوو�د 2019کرونا و�روس 

تای�د شدە �ا از نظر بالیین مشکوک به ابتال  19-دستورالعمل های ز�ر مخصوص کساین است که ابتالی آنها به ب�ماری کوو�د 
   . هستند 19-به کوو�د

 

ی �شدە اند  19-اطالعایت برای افراد مبتال به کوو�د  که �س�ت
 

ل ن    مراقبت در م�ن
آنها مثبت شدە است اما دارای عالئم ب�ماری ن�ستند (�عین  19-�ا افرادی که آزما�ش کوو�د 19-افراد مبتال به ب�ماری کوو�د

بدون عالئم هستند) با�د تا زماین که دورە قرنطینه آن ها تکم�ل شود و حضور آن ها در کنار افراد د�گر یب خطر باشد، در خانه 
  بمانند و خود را از د�گران جدا کنند. 

 
ن عالئم خود انجام دهند:   افراد مبتال � توانند مراحل ز�ر را برای �سکنی

احت کن�د و به بدن تان اجازە ده�د بهبود پ�دا کند.  •  اس�ت
ن 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
  —*) برای کاهش تب و درد استفادە کن�د ®Tylenolدر صورت ن�از از داروهای بدون �سخه مثل استامینوفن (�ا   •

 بدون �سخه را  2کودکان ز�ر 
گ

سال نبا�د بدون مشورت با ارائه کنندە مراقبت های بهداشیت داروهای �ماخورد�
 م�ف کنند. 

 
 درمان 

ا� نت�جه آزما�ش کوو�درا به اشخا� ارائه  درمان را�گانشهرستان  آن ها مثبت بودە و دارای عالئم هستند �ا با  19-� کند که اخ�ی
ی از کوو�د  قرار گرفته اند این درمان را ارائه � کند.   19-در م�ان افرادی که در معرض کوو�د 19-هدف کمک به پ�شگ�ی

 
ا�ط درمان باش�د:  ا�ط ز�ر را داشته باش�د ممکن است واجد �ش  ا�ر �ش

 و شما مثبت بودە  19-نت�جه آزما�ش کوو�د •
وع شدە است (برای قرص های ضد و�روس)  5عالئم شما �  •  وروز گذشته �ش
 هست�د.  19-ابتال به ب�ماری شد�د بر اثر کوو�د ر�سک باالیشما در معرض  •

 
 منابع عبارتند از: 

• OptumServe - د با این شما�   Paxlovidتا �ک وقت مالقات برای آزما�ش �ا ) 888( 1123-634رە تماس بگ�ی
ن کن�د.  ا�ط بودن، تعینی  (پکسلوو�د)، در صورت واجد �ش

• SesameCare -  د� ن کن�د، که در ) 888(  1244-897با این شمارە تماس بگ�ی تا �ک وقت مالقات از راە دور تعینی
ن � باشد.  ا�ط بودن، شامل �ک �سخه برای درمان با پکسلوو�د ن�ی  صورت واجد �ش

 را برای و���ت پ�دا کن�د.  درمانگاەمحل �ک  - ASPR�ست برای درمان  •

�د  -) MARCمرکز منطقه ای آنیت بادی مونوکلونال ( • �ا �گ ا�م�ل ارسال   685 (619)-2500با این شمارە تماس بگ�ی
ن وقت مالقات برای در�افت پکسلوو�د.  COVIDTreatment@sdcounty.ca.govکن�د به   برای تعینی

 
) با قرص های ضد و�رو� درمان کرد.* برای MARCساله و بزرگ�ت را � توان در مرکز منطقه ای آنیت بادی مونوکلونال (  12افراد 

�د. سال، با پزشک اطفال �ا ارائه دهندە خود   12درمان کودکان ز�ر    تماس بگ�ی
 

ن   پکسلوو�د درمان بازگشت بعد از* با عود   19-روز �س از بهبودی اول�ه اتفاق � افتد.بازگشت کوو�د 8تا   2طبق گزارش ها بنی
�ا �ک آزما�ش و�رو� مثبت جد�د �س از �ک آزما�ش من�ن مشخص � شود. �ف نظر از اینکه آ�ا ب�مار با  19-ئم کوو�دعال 

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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، خطر انتقال ب�ماری در طول بازگشت کوو�د  وی   19-�ک عامل ضد و�رو� درمان شدە است �ا خ�ی را � توان از ط��ق پ�ی
   ، من جمله انجام سایر اقدامات احت�ا� مثل ماسک زدن مدی��ت کرد. برای قرنطینه  CDCراهنمای از

 
 به این کسب اطالعات ب�ش�ت در مورد درمان را�گان ببین�د.   راهنمای چاپ شدە ب�مار را برای

�
برای مط�ح کردن سواالت خود لطفا

در   19- برای کسب اطالعات ب�ش�ت از وب سا�ت درمان کوو�دCOVIDtreatment@sdcounty.ca.gov.آدرس ا�م�ل ارسال کن�د 
 د�دن کن�د.  شهرستان سن د�گو

 
 یرای در�افت درمان ضد و�روس �ا 

�
 �فا

�
. بخش های اورژا�س ما  نکن�دبه بخش اورژا�س مراجعه  19-آزما�ش کوو�دلطفا

ا�ط پزش� اضطراری هستند نگه داشته    19-تحت تأث�ی افزا�ش موارد کوو�د قرار گرفته اند و با�د برای افرادی که دچار �ش
 شوند. 

ی ن� کنند، اما برای افزا�ش *داروهای بدون �سخه و�روس را "درمان" ن� کنند �ا از انتقال و�روس به د�گران جل وگ�ی
ن بر�ن عالئم خاص مرتبط با ب�ماری م�ف آن ها توص�ه � شود.   حس راحیت و �سکنی

 جستجو برای مراقبت های پزش�
ا�ر عالئم شما بدتر شد، سالمت خود را تحت نظر داشته باش�د و مراقبت های پزش� اضطراری درخواست کن�د، به و�ژە ا�ر  

(خطر ابتال به ب�ماری شد�د با افزا�ش سن   بزرگساالن مسن ترر�سک ابتال به ب�ماری شد�د برای شما ب�ش�ت است. این مورد  
، COPD(مثل �طان، ب�ماری مزمن کل�ه، ب�ماری مزمن ا�سدادی ر�ه/  افراد مبتال به ب�ماری های پزش� زمینه ایب�ش�ت � شود) و 

، ب�ماری های  ، چا�ت ، ب�ماری سلول دا� شکل و د�ابت ن�ع  نقص ا�مین د. 2قلیب ن در�ر� گ�ی    ) را ن�ی

ا�ر عالئ� مثل موارد ز�ر دار�د که ن�از به کمک فوری دارند با 
�د:  911شمارە   تماس بگ�ی

 
. ا�ر امکان داشت، قبل از رس�دن خدمات پزش� اورژا��، ماسک به مبتال شدە ا�د  19-بگ���د که به کوو�د 911به اپراتور 

 صورت خود بزن�د. 
 

�د ز�را آنها ممکن  ا�ر مورد اضطراری ن�ست، برای در�افت مشاورە پزش� با ارائه دهندە مراقبت های بهداشیت خود تماس بگ�ی
 قبل از ورود 

�
است بتوانند از ط��ق تلفن به شما کمک کنند. ا�ر ن�از به مراجعه به �ک مرکز مراقبت های بهداشیت دار�د، حتما

ن ب�ماری از خود ماسک به صورت بزن�د. برای محافظت از د�گران در بر   ابر گرفنت
 

س زا باشد، صفحه 19-شا�د ب�ماری کوو�د برای 19-نحوە مدی��ت سالمت روان خود و کنار آمدن با ب�ماری کوو�دبرای افراد اس�ت
ی نحوە مراقبت از سالمت روان خود و حما�ت از ع��زان خود   منابع مخصوص خانوادە ها، والدین، و مراقبان به منظور �ادگ�ی

ن ممکن است باعث آرامش خاطر شما شود ا�ر بدان�د که دایرە خدمات بهداشت   در طول شی�ع این ب�ماری ببین�د.همچننی
هیچ گونه اطالعات شخ� م��وط به شما را به محل کار �ا مدرسه شما اطالع نخواهد داد �ا افشا نخواهد کرد، مگر  عمو� 

وری باشد.   اینکه انجام این کار برای محافظت از سالمت شما �ا سالمت د�گران �ن
 

  
 

حس گ���  
 جد�د

ناتواین 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  به سایر افراد در خانه و جامعه خود، مراحل ز�ر را دنبال کن�د.   19-برای کمک به جلوگ�ی

   در خانه بمان�د مگر در صورت ن�از برای در�افت مراقبت های پزش�.  •
 به محل کار، مدرسه �ا فضاهای عمو� نرو�د.  •
ا�ط الزم برای پا�ان دادن یب خطر دور  • ە قرنطینه خود را ندار�د، در خانه بمان�د و از د�گران دوری تا زماین که تمام �ش

 کن�د. (جهت کسب اطالعات ب�ش�ت در مورد پا�ان دادن به قرنطینه کادر ز�ر را ببین�د.)
ا�ر هنگا� که ب�مار هست�د ناچار�د از خانه خارج ش��د، از حمل و نقل عمو� استفادە نکن�د. در صورت امکان از  •

ن خود و رانندە را  وس�له نقل�ه شخ�  کن�د، تا حد ممکن فاصله بنی
گ

 استفادە کن�د. ا�ر خودتان ن� توان�د رانند�
ن بکش�د و از ماسک �ا پوشش صورت استفادە کن�د.   پاینی

گ
 حفظ کن�د، ش�شه های خودرو را هنگام رانند�

 
وری به خانه و قرار دادە شدن آ •  الزم را برای تح��ل غذا و د�گر اقالم �ن

گ
ل انجام ده�د هماهن� ن ن ها جلوی درب م�ن

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

 

 
گ

 پا�ان دادن به قرنطینه خان�
ن عالئم، که از خود در خانه 19-افراد مبتال به کوو�د ، �ف نظر از وضع�ت وا�سیناسیون، عفونت قب� �ا نداشنت

ا�ط ز�ر را دارا باشند قرنطینه خود را قطع کنند.  تمام کنند، � توانند زماین کهمراقبت �  �ش

 
ن آزما�ش مثبت در صور  5حداقل  .1 ت نبود  روز* از زمان ظاهر شدن عالئم شما گذشته باشد (�ا بعد از اولنی

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

ن قرنطینه �س از روز  PCR(�ا     ام وجود دارد.  5�ا آنیت ژن) انجام ده�د که من�ن باشد، امکان پا�ان �افنت
(�ا بعد از آن) نت�جه آزما�ش شما   5ا�ر نتوان�د آزما�ش بده�د، به انتخاب خود آزما�ش نده�د، �ا در روز  .3

ساعت بدون استفادە از داروی تب بر، تب نداشته باش�د، امکان پا�ان دادن به  24مثبت شود، ا�ر حداقل 
 ام وجود دارد.  10قرنطینه بعد از روز 

 ساعت بعد از رفع شدن تب ادامه پ�دا کند.  24ا ا�ر تب دار�د، قرنطینه با�د ت .4
ن عالئم �ا تا روز  .5 ن رفنت    ام ادامه ده�د.  10ا�ر عال�م، به جز تب، به�ت �شدند، به قرنطینه تا زمان از بنی
 (CDPH)طبق دستورالعمل ماسک وزارت بهداشت عمو� کال�فرن�ا  .6

�
روز، به   10، با�د به مدت مجموعا

 خصوص در فضاهای داخ�، از �ک ماسک صورت با اندازە مناسب در اطراف د�گران استفادە کن�د. 
 

با�د مشورت با ارائه دهندە مراقبت   دچار نقص ا�مین شد�د هستند  �ا افرادی که  ب�ماری شد�د تا بحراین *افراد مبتال به 
ل عفونت را مّد نظر قرار دهند و ممکن است به آنها توص�ه شود که دورە قرنطینه  ه ای بهداشیت خود �ا �ک متخصص کن�ت

 روز افزا�ش دهند.     20خود را تا 
 
 

 

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

تا حد امکان با ماندن در این اتاق در خانه خود از د�گران دوری کن�د.  دوری کردن از افرادی که در — استفادە کن�د
    از اهم�ت و�ژە ای برخوردار است.  در صورت ابتال هستند  خطر ب�ش�ت ابتال به ب�ماری شد�دمعرض 

د، همانطور که در در صورت امکان از �ک �و�س بهداشیت جدا�انه استفادە کن�د. ا�ر امکان انجام این کار وجود ندار  •
ن و ضدعفوین کن�د.    ز�ر �شان دادە شدە است، بعد از هر بار استفادە �و�س بهداشیت را تم�ی

فوت از    6س� کن�د حداقل  -زماین که در خانه خود در کنار افراد د�گر هست�د فاصله گذاری اجتما� را رعا�ت کن�د  •
�د.   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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ن برقراری ج��ان هوا • ک ها را باز کن�د �ا از �ک پنکه �ا دستگاە ته��ه هوا در فضا ی مناسب، پنجرەبرای تضمنی های مش�ت
 خانه استفادە کن�د. 

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

گ
 تا زماین که ب�مار هست�د با حیوانات خان�

 کن�د.   از ته�ه �ا �و غذا به د�گران اجتناب •
 در صورت امکان از کودکان �ا افراد د�گر در خانه خود مراقبت نکن�د.  •
 � اندازە کا�ن 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 مبتال به ب�ماری مزمن �ا افراد  شد�د هستند (مثل افراد مسن، در معرض خطر ابتال به ب�ماری  19-به کوو�د
   دارای س�ستم ا�مین ضع�ف)، اقامت در جای د�گری را که در آن بتوان�د از د�گران جدا باش�د را 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 �    هست�د، مثً� وقیت از �ک اتاق �ا وس�له نقل�ه مش�ت

گ
هنگا� که در نزد�� افراد د�گر �ا حیوانات خان�

، با�د از ماسک صورت استفادە کن�د.  کن�د و قبل از ورود به ب�مارستان �ا مطب ارائه دهندە مراقبت های بهداشیت
ن هم�شه در نزد�� شم ا از ماسک صورت استفادە کنند. ا�ر قادر به استفادە از ماسک ا�دە خویب است که آنها ن�ی

 � کنند نبا�د با 
گ

صورت ن�ست�د (مثً� به این دل�ل که تنفس شما را دچار مشکل � کند)، افرادی که با شما زند�
ین افراد شما در �ک اتاق باشند. ا�ر مجبور باشند که وارد اتاق شما شوند، با�د از ماسک صورت استفادە کنند. ا

�س از خروج از اتاق شما با�د بالفاصله دست های خود را �ش��ند، بعد ماسک صورت خود را بردارند و دور 
 در رختشویی 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. 

   را بپوشان�د.  و عطسه های خود   �فه ها  •
ن خود بپوشان�د تا از �ا�ت عفونت به   در هنگام �فه �ا عطسه کردن دهان و بیین خود را با دستمال �ا آستنی

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

ا� گذااز  •    ری وسا�ل خانه خودداری کن�د. �ه اش�ت
، فنجان، لوازم غذاخوری، حوله، ملحفه �ا وسا�ل د�گر با سایر افراد  ن ظروف، لیوان نوش�دین ا� گذاشنت از به اش�ت

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

ن نگه دار�د.  •    دستان خود را تم�ی
، �فه �ا همه افراد  ن بیین داخل خانه با�د دست های خود را مکررا� و به طور کامل �ش��ند، به خصوص �س از گرفنت

؛ و قبل از م�ل کردن �ا ته�ه غذا. از آب و صابون حداقل به مدت    20عطسه کردن؛ استفادە از �و�س بهداشیت
س ن�ست و ا�ر دست ها  به وض�ح کث�ف ن�ستند، از ضدعفوین  ثان�ه استفادە کن�د. چنانچه آب و صابون در دس�ت

درصد ال�ل استفادە کن�د. از دست زدن به چشم ها، بیین و دهان با دست های   60کنندە دست حاوی حداقل 
 شسته �شدە خودداری کن�د. 

ن کن�د.  •  تمام سط�ح با تعداد دفعات «لمس باال» را هر روز تم�ی
، توالت ها، تلفن   ە های در، لوازم �و�س بهداشیت ها، دستگ�ی ن سط�ح با تعداد دفعات لمس باال از قب�ل پ�شخوان ها، م�ی

های کنار تخت � باشند. سطو� را که ممکن است روی آن ها خون، ما�عا  ن ت بدن و/�ا ها، کیبوردها، تبلت ها و م�ی
ن کن�د. ضدعفوین را با استفادە از  ن تم�ی که   EPAمحصوالت مورد تای�د  ترشحات �ا مواد دف� بدن وجود داشته باشد را ن�ی

، پا� Clorox(مانند دستمال مرطوب ضد عفوین کنندە  ثابت شدە است  19--کوو�داستفادە آن ها برای مقابله با و�روس  
  ) انجام ده�د. Purellو دستمال مرطوب ضد عفوین کنندە سطح حرفه ای  Lysol Clean & Freshکنندە چند سط� 

ن کردن  دستورالعمل های تم�ی
ن کنندە من جمله اقدامات احت�ا� که با�د در زمان استفادە از  سبهای ذکر شدە در برچ  از توص�ه • های محصوالت تم�ی

ن برخورداری از ته��ه مناسب در زمان استفادە از آن  آن محصول انجام ده�د، مثل پوش�دن دستکش �ا پ�ش بند و تضمنی
وی کن�د.   محصول، پ�ی

 

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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 با برچسب "مورد تای�د از �ک محلول سف�د کنندە رقیق شدە �ا �ک مادە ضدعفوین کنند •
گ

" استفادە کن�د. EPAە خان�
، برچسب محصول را بخوان�د، با شمارە   برای این که بدان�د آ�ا این محصول در برابر و�روس ها عمل � کند �ا خ�ی

�د �ا مراجعه کن�د به 800-1  www.epa.gov   .روی برچسب تماس بگ�ی
 
 

 : برای ته�ه محلول سف�د کنندە در خانه
 

 مقدار کم
قاشق چای خوری سف�د  4

 کنندە
 فنجان) آب  4کوارت (  1

 مقدار ز�اد 
 فنجان سف�د کنندە   1/3

 فنجان) آب  16گالن (  1
 

،  4کوارت (  1قاشق چای خوری سف�د کنندە را به  4   1/3فنجان) آب اضافه کن�د. برای ته�ه مقدار ب�ش�ت
ت کسب اطالعات ب�ش�ت به راهنمای ضد جه فنجان) آب اضافه کن�د.  16گالن (  1فنجان سف�د کنندە را به 
 ما مراجعه کن�د.  19-عفوین کروناو�روس کوو�د

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

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

س نباشند امکان استفادە از دستکشا�ر دستکش –دستکش �ش���د  های نظافت  های �کبار م�ف در دس�ت
ن الست�� قابل استفادە مجدد وجود دارد که با�د بعد از استفاد   بدون دست زدن به چ�ی

�
ە درآوردە شوند و مستق�ما

ند و دست ن با�د بالفاصله �س از درآوردن دستکش ها شسته شوند. ا�ر  د�گری در محل شستشو قرار گ�ی ها ن�ی
ی که ممکن است با ما�عات  ن س نبود �ا از دستکش استفادە نکرد�د، بعد از دست زدن به هر چ�ی دستک�ش در دس�ت

 الفاصله و به طور کامل دست های خود را �ش���د. بدن تماس داشته، ب
دستورالعمل های روی برچسب اقالم لباس های کث�ف �ا لباس ها و مواد ش��ندە را بخوان�د و رعا�ت کن�د. عمل  •

�ن دماهای توص�ه شدە روی برچسب لباس ها انجام ده�د.   شستشو و خشک کردن را به طور ک� در گرم�ت
را قبل از قرار دادن آنها در  �کبار م�فهای صورت، و سایر موارد آلودە  ا، ماسکه  ها، رو�وش همه دستکش •

 در �ک ظرف دارای ک�سه قرار ده�د. دست های خود را بالفاصله بعد از دست زدن به کنار سایر ز�اله
گ

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

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

 

ن به کار �ا مدرسه  •  برگشنت
)، د�گر عفوین  

گ
 خود را تکم�ل کرد�د (طبق کادر باال در مورد پا�ان دادن به قرنطینه خان�

گ
زماین که دورە قرنطینه خان�

�د. برای  محسوب ن� ش��د و � توان�د فعال�ت های معمول خود، من جمله بازگشت به محل کار �ا مدرسه را از � بگ�ی
مدر� مثل نت�جه آزما�ش من�ن �ا نامه ای از طرف دایرە خدمات بهداشت بازگشت به محل کار �ا مدرسه، ن�ازی ن�ست 

ل در نزد�� افراد د�گر هست�د با�د همچنان به رعا�ت تمام دستورالعمل های  ن عمو� ارائه کن�د. زماین که در خارج از م�ن
   ا�مین ادامه ده�د. 

 
 
 
 
 
 

 
 

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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قرار  19-شما مثبت شدە است، با�د به همه افراد دارای تماس نزد�ک خود بگ���د که در معرض کوو�د 19-ا�ر آزما�ش کوو�د

وی کنند.  19-گرفته اند و با�د از دستورالعمل افراد دارای تماس نزد�ک کوو�د    پ�ی
 

 �ا   �ک
گ

راهنمای محروم�ت از کار �ا قرنطینه و�ژە برای افراد دارای تماس نزد�ک که در مح�ط های پرخطر مشخ� زند�
و جمع�ت هایی که خدمات در�افت  مح�ط های پرخطر مکان هایی هستند که �ا�ت در آنها ز�اد است،  کار � کنند، وجود دارد. 

ی شدن در ب�مارستان، ب�ماری شد�د و مرگ هستند.  این   19-وو�د� کنند در معرض خطر پ�امدهای حدی ب�ماری ک من جمله �س�ت
  مح�ط ها به عنوان مح�ط های پرخطر شناخته � شوند: 

 مرا�ز �ما��ش و گرما��ش و  ە های اضطراریپناهگا •
 مح�ط های مراقبت بهداشیت  •
 پناهگاە های افراد یب خانمان •
 اصالح و ت���ت و بازداشتگاە های مح� مرا�ز  •
 مح�ط های مراقبت طوالین مدت و مرا�ز مراقبت از بزرگساالن و سالمندان •

ند �ا ا�ر ما�ل به کسب اطالعات ب ی در مورد  ا�ر افراد دارای تماس نزد�ک شما در �� از این دسته بندی ها قرار � گ�ی �ش�ت
  دستور قرنطینه اف� بهداشت عمو� جهت در�افت اطالعات ب�ش�ت محروم�ت از کار و قرنطینه در شهرستان سن د�گو هست�د، به

 مراجعه کن�د. 
 

محروم�ت از کار �ا قرنطینه برای افرادی که بدون عالمت هستند، �ف نظر از وضع�ت وا�سیناسیون آن ها الزا� ن�ست.  
افراد دارای تماس نزد�ک و بدون عالئم هستند ن�ازی به آزما�ش دادن ندارند.   روز قبل آلودە شدە اند، ا�ر جزء  30افرادی که 

ند وی  افراد دارای تماس نزد�� که در گروە های پرخطر مشخص شدە در باال قرار ن� گ�ی با�د از دستورالعمل عموم مردم پ�ی
   کند. 

 
 
 

د دارای تماس نزد�ک شما دچار ما برای کسب اطالعات ب�ش�ت د�دن کن�د.  ا�ر افرا 19-راهنمای افراد دارای تماس نزد�ک کوو�داز 
 دستورالعملعالئم شود، با�د بالفاصله خود را قرنطینه کنند، از

گ
وی کنند 19- برای کوو�دهای قرنطینه خان�   19-آزما�ش کوو�د، پ�ی

ند. و در صورت ن�ابدهند  ز به مراقبت پزش� با �ک ارائه دهندە مراقبت های بهداشیت تماس بگ�ی
 

 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
شود زماین که در قرنطینه خان�

 کنند. 

ن � کنند �ا با ما�عات  در صوریت که مراقبان شما و افرادی که در خانه با آن ها تماس دار�د اتاق �ا �و�س بهداشیت شما را تم�ی
، استفراغ، ادرار، �ا اسهال) در تماس هستند با�د از ماسک و بدن و/�ا ترشحات شما ( مانند عرق، بزاق، خلط، مخاط بیین

دستکش �کبار م�ف استفادە کنند. این افراد با�د ابتدا دستکش های خود را درآوردە و دور ب��زند، دست های خود را �ش��ند، 

   اطالعایت برای افراد دارای تماس نزد�ک با شما

 افراد دارای تماس نزد�ک ک�ست؟
ک (مانند خانه، اتاق انتظار درمانگاە،  "فرد دارای تماس نزد�ک" هر شخ� است که از �ک فضای داخ� مش�ت

 هواپ�ما)
�
ساعته در دوران عفونت شما استفادە کردە   24دق�قه �ا ب�ش�ت �ا در طول �ک دورە زماین   15به مدت مجموعا

وع عالئم خود (برای 2ساعت/  48شما از  باشد.  روز قبل   2ساعت/  48افرادی که عالئم ندارند، این مدت  روز قبل از �ش
 از انجام آزما�ش خواهد بود) تا پا�ان دورە قرنطینه خود عفوین در نظر گرفته � ش��د. 

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
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/testing.html
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های خود را �ش��ند. (در صورت استفادە از ماسک صورت  سپس ماسک صورت خود را برداشته و دور ب��زند و دو�ارە دست
 در محل شستشو قرار ده�د و همان مراحل را برای درآوردن 

�
و/�ا دستکش �کبار م�ف، این موارد را �س از استفادە مستق�ما

 آن ها دنبال کن�د.)

 

، منابع و راهنمایی د�دن کن�د .   d.coms-www.coronavirusاز وب سا�ت ما  برای در�افت اطالعات ب�ش�ت
�د.    با ارائه دهندە مراقبت های بهداشیت خود تماس بگ�ی

�
ا�ر ارائه دهندە  ا�ر دغدغه های بهداشیت دار�د، لطفا

ن منابع مح� به کمک ن�از دار�د، برای در�افت مراقبت های بهداشیت ندار�د، ب�مه ن�ست�د، �ا برای پ�دا کرد
�د.  2- 1-1کمک با شمارە    تماس بگ�ی

 

 

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

	دستورالعمل های زیر مخصوص کسانی است که ابتلای آنها به بیماری کووید-19 تایید شده یا از نظر بالینی مشکوک به ابتلا به کووید-19 هستند.

