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 در تماس نزدیک بوده اند.  19- این طرزالعمل ویژه افرادی است کھ با یک شخص مصاب بھ کووید 
 اگر در یک محیط مراقبت ھای صحی انجام وظیفھ می کنید، لطفاً برای رھنمایی رجوع بھ کارفرمای خود نمایید. 

 
، پس نتیجھ تست یک شخص کھ با او تماس نزدیک داشتھ اید آگاه شده اید 19-کوویداگر اخیراً از یک تماس احتمالی با

بھ شمول اشتراک در   تماس نزدیکمثبت شده است. آن شخص ممکن است مرض را بھ شما و دیگران منتقل کرده باشد. 
 دقیقھ یا بیشتر در یک 15برای مجموعاً بھ طور مثال، خانھ، اتاق انتظار کلینیک، طیاره) فضای ھوای داخلی یکسان (

 ساعتھ در جریان زمان عفونی بودن یک شخص می باشد. 24دوره 

خواھید شد. اما بھ   19-شده اید یا مصاب بھ کووید 19-معنی در معرض قرار گرفتن این نیست کھ شما مصاب بھ کووید
نزدیکی  این معنی است کھ با درنظر گرفتن احتمال مصاب شدن خود کارھایی را برای محافظت از خود و دیگران در 

 اقدامات شما بھ جلوگیری از سرایت مرض در جریان این وبا کمک کرده می توانند.  خود انجام دھید.

 چھ کسی باید قرنطین شود؟ 
افراد  دیگر ضرورتی بھ قرنطین، صرف نظر از وضعیت واکسیناسیون، (CDPHبھ گفتھ ریاست صحت عامھ کالیفورنیا (

ھای پرخطر زندگی یا نمی باشد. اشخاصی کھ در محیطبدون عالمت در عامھ مردم طرف نظر از وضعیت واکسیناسیون 
مدت، و مراکز مراقبت از کالنساالن و صحی، محیط ھای مراقبت طوالنی ھای مراقبتکنند، مثل محیطانجام وظیفھ می

 افراد مسن از این قانون مستثنی می باشند.
 

ارید، اما اقدامات احتیاطی ذیل را برای مصئون  کنید، ضرورتی بھ قرنطین نداگر در یک محیط پرخطر زندگی یا کار نمی
 نگھ داشتن خود و افراد نزدیک خود انجام دھید: 

روز پس  5الی    3یا آنتی ژن) را انجام بدھید و  PCRوقتی کھ فھمیدید در معرض قرار گرفتھ اید، تست ( •
   مصاب نشده اید. 19-یداز آن، حتی اگر کدام عالمتی ندارید، دوباره تست بدھید تا مطمئن شوید کھ بھ کوو

o  روز پیش آلوده شده اید، نیازی بھ تست ندارید مگر اینکھ عالئمی داشتھ باشید. 30اگر در 
روز پس از قرار گرفتن در معرض، حتی اگر تست منفی بود، از ماسک با سایز مناسب   10بھ مدت  •

ر مصاب شدن بھ مرض استفاده کنید، بھ ویژه در داخل خانھ و در نزدیکی اشخاصی کھ در معرض خط
 می باشند.  19-شدید کووید

 بھ شما بھ شدت توصیھ می شود کھ واکسین یا بوستر را دریافت نمایید.  •
 تحت نظر بگیرید: اگر عالئم ظاھر شدند قرنطین و تست شوید. 19-صحت خود را از نظر عالئم کووید •

 
 ؟ممکن است ضرورت بھ مراعات دستورالعمل ھای متفاوتی داشتھ باشدچھ کسی 

کنند متفاوت  کسانی کھ در برخی محیط ھای پرخطر زندگی یا کار میلطفاً توجھ کنید کھ طرزالعمل ھا ممکن است برای 
 باشد. بھ شمول این موارد: 

 مراکز سرمایشی و گرمایشیواریپناھگاه ھای اضطر •
 محیط ھای مراقبت صحی •
 پناھگاه ھای افراد بی خانمان •
  محیط ھای مراقبت طوالنی مدت و مراکز مراقبت از کالنساالن و سالمندان زندان ھا، محبس ھا و بازداشتگاه ھا •

سکونت شما ممکن است شرایط متفاوتی داشتھ باشد، بھ ویژه ھمانطور کھ در رابطھ محیط ھای پرخطر یا محل  کارفرما 
 Cal/OSHA 19-استندردھای موقت عاجل جلوگیری از کوویدذکر شده است. در محل کار، کارفرمایان مشمول 

(ETS)  استندرد امراض قابل انتقال آئروسل یا در برخی از محل ھای کارCal/OSHA (ATD). )PDF  می باشند و (
سواالت متداول باید این منابع را برای ھر گونھ الزامات بیشتر بررسی نمایند. با کارفرمای خود گپ بزنید و 

Cal/OSHA  .را برای معلومات بیشتر ببینید 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/What-to-Do-If-You-Are-Exposed-to-COVID-19.aspx
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.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/Isolation-and-Quarantine-fs.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#iso
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#iso
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 در جریان این دوره بھ چھ قسم باید صحت خود را زیر نظر بگیرم؟
باشید کھ ممکن است بھ شمول یکی از موارد ذیل   19- ھای کوویدعالئم و نشانھ  بر صحت خود نظارت کنید و مراقب

 باشند:
 تب یا لرز •
 سرفھ  •
 نفس تنگی یا مشکل در تنفس  •
 خستگی  •
 درد عضلھ یا بدن  •

   سر دردی  •
 از دست دادن حس چشیدن یا بو کردن  •
 گلو دردی  •
 احتقان یا آبریزش بینی  •
 تھوع یا استفراغ  •
 اسھال •

 
 عالئم در من ظاھر شوند چھ؟  اگر

- شده باشید. بیشتر افراد مصاب بھ کووید 19-اگر ھر یک از عالئم فوق در شما ظاھر شد، ممکن است مصاب بھ کووید
مریضی خفیفی خواھند داشت و می توانند خود را قرنطین کنند و در خانھ جور شوند. اما اگر بھ دلیل سن یا تکلیف   19

بھ مرض شدید در ھنگام عفونی شدن برای شما بلند است، ارائھ دھنده خود را از عالئم خود   ای خطر مصاب شدنزمینھ
را برای   19-طرزالعمل قرنطین خانگی برای کووید آگاه سازید و اگر عالئم شما بدتر شد زود درخواست مراقبت طبی نمایید.

  کسب معلومات بیشتر در مورد قرنطین بخوانید.

 توانم تست بدھم؟بھ چھ قسم می 
ھمھ ساکنان شھرستان سن دیگو واجد شرایط تست بدون کدام مصرفی می باشند. اگر تشویش ھای مرتبط با صحت یا  

ھنده مراقبت ھای صحی خود بھ تماس شوید. لطفاً صرف برای تست سوالی درباره ضرورت بھ تست دارید با ارائھ د
. اگر از طریق ارائھ دھنده مراقبت صحی خود قادر بھ تست دادن نیستید، از  نکنیدبھ بخش ایمرجنسی مراجعھ  19-کووید

ھمچنان شھرستان سن    کیت ھای تست خانگی بدون کدام مصرفی را دریافت کرده می توانید.   خدمات پستی ایاالت متحده طریق 
برای پیدا کردن یک  ویب تستھایی در سرتاسر این شھرستان است.  از  در مکان  19-دیگو دارای تست رایگان کووید 

*ممکن است ضرورتی بھ وقت مالقات  بھ تماس شوید.  2-1-1سایت تست و تعیین قرار مالقات آنالین دیدن کنید یا با نمبر 
 در برخی از سایت ھای تست نباشد.

 
 تداوی موجود است؟ آیا اپشنی برای 

مثبت داشتھ اند و عالئم دارند یا برای کمک بھ   19-برای افرادی کھ اخیراً تست کوویدتداوی بدون کدام مصرفی  بلی، 
 قرار گرفتھ اند، در دسترس است.  19-در میان برخی از افرادی کھ در معرض کووید 19-جلوگیری از کووید

 
 واجد شرایط تداوی ھستید یا نخیر اول با داکتر خود گپ بزنید.  لطفاً برای این کھ بفھمید آیا

 
 اگر شرایط ذیل را داشتھ باشید شاید واجد شرایط تداوی باشید:

 و شما مثبت بوده  19-نتیجھ تست کووید .1
 وروز گذشتھ شروع شده است (برای تبلت ھای ضد ویروس)  5عالئم شما در جریان  .2
 ھستید  19-ھ مریضی شدید بر اثر کوویدشما در معرض ریسک بلند مصاب شدن ب .3

 
) معالجھ می شوند. اگر بھ دنبال تداوی  MARCسال و کالنتر در مرکز منطقوی آنتی بادی مونوکلونال ( 12اشخاص 

را   رھنمای چاپ شده مریض سال ھستید، با متخصص اطفال یا ارائھ دھنده خود بھ تماس شوید. 12برای یک طفل زیر 
 )619( 685-2500با این نمبر بھ تماس شوید  MARCبا تداوی رایگان ببینید.  در موردبرای کسب معلومات بیشتر

تا یک وقت مالقات تعیین کنید اگر معیارھای واجد شرایط بودن را دارید و نمی توانید از طریق یک داکتر بھ تداوی 
 COVIDtreatment@sdcounty.ca.gov.ایمیل روان کنید  MARCدسترسی بیابید. برای سواالت، لطفاً بھ 

 
. بخش ھای نکنیدبھ بخش ایمرجنسی مراجعھ  19-لطفاً صرف برای دریافت تداوی ضد ویروس یا تست کووید

قرار گرفتھ اند و باید برای افرادی کھ مصاب بھ تکلیف طبی   19-رفتن موارد کووید ایمرجنسی ما تحت تأثیر بلند

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID%20Home%20Isolation%20Instructions%20for%20COVID-19.pdf
https://www.covid.gov/tests
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/testing.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/Community_Sector_Support/HealthcareProviders/MARC%20Flyers_PATIENT.pdf
mailto:COVIDtreatment@sdcounty.ca.gov
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 عاجل می باشند رزرو شوند. 
 

 در شھرستان سن دیگو دیدن کنید. 19-برای کسب معلومات بیشتر از ویب سایت تداوی کووید

مل  طرزالعزمان شروع عالئم خود را نوشتھ کنید.  شما باید بھ قرنطین شدن خود ادامھ دھید و رھنمایی ھای موجود در 
اگر عالئم شما بدتر شود یا جورتر نشد و ضرورت بھ    .) را مراعات کنید19-قرنطین خانگی مرض کرونا ویروس (کووید 

مراقبت ھای طبی دارید، حتماً پیش از ورود بھ مرکز ماسک یا پوشش صورت استفاده کنید تا دیگران را از مصاب شدن  
بھ تماس شوید و بھ  9-1-1از طریق خود محافظت کنید.  ھرگاه ضرورت بھ کمک عاجل دارید، با نمبر بھ عفونت 

 تأیید شده تماس نزدیک دارید. 19-اپراتور اطالع دھید کھ با فردی مصاب بھ کووید

 
 اگر ضرورت بھ مراقبت طبی داشتھ باشم چھ؟ 

ھای صحی  دھنده مراقبتتوانید با ارائھ ذکر شده در باال، می  را دارید، مثل موارد 19-اگر عالئم خفیف تا متوسط کووید
خود بھ تماس شوید تا از طریق تلیفون یا طب از راه دور مشوره دریافت نمایید. حتماً آنھا را آگاه سازید کھ با فردی کھ  

 است تماس نزدیک دارید. 19-مصاب بھ کووید

، در صورت امکان از یک واسطھ نقلیھ شخصی استفاده کنید. اگر خودتان اگر ضرورت بھ مراقبت ھای طبی دارید
رانندگی نمی توانید کنید، تا حد امکان بین خود و دریور فاصلھ ایجاد کنید، ماسک با سایز مناسب بپوشید و شیشھ ھای 

 موتر را پایین نگھ دارید. شما باید از ترانسپورت عامھ استفاده نکنید. 

  بھ تماس شوید: 911ارد زیر دارید کھ ضرورت بھ کمک عاجل دارند با نمبر اگر عالئمی مثل مو
 مشکل در تنفس  •
 درد مداوم یا فشار در قفسھ سینھ •
 حس گیجی جدید •
 ناتوانی در بیدار شدن یا بیدار ماندن •
 کبودی لب ھا یا صورت •

 اگر سواالت دیگری داشتھ باشم چھ باید کنم؟
اگر تشویش  برای معلومات، منابع و رھنمایی بیشتر.  sd.com-www.coronavirusرجوع کنید بھ ویب سایت ما 

اگر ارائھ دھنده مراقبت ھای صحی ندارید، بیمھ   صحی دارید، لطفاً با ارائھ دھنده مراقبت ھای صحی خود بھ تماس شوید.
 بھ تماس شوید. 2-1-1نیستید، یا برای یافت کردن منابع محلی ضرورت بھ کمک دارید، برای دریافت کمک با نمبر  

 

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.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID%20Home%20Isolation%20Instructions%20for%20COVID-19.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID%20Home%20Isolation%20Instructions%20for%20COVID-19.pdf
http://www.coronavirus-sd.com/

