
ر چھ کسی ملزم بھ استفاده از ماسک در حین حضور د. 1
محیط عمومی واقع در فضای بستھ است؟

.aین و دستورالعمل استفاده از ماسک مامور بھداشت برای ساکن
ھ نشده در بازدیدکنندگان کامالً واکسینھ شده و کامالً واکسین

.آالمدا کانتی اعمال می شود

.b محیط ھای عمومی واقع در فضای بستھ شامل موارد زیر
، فروشگاه ھای خرده فروشی، )شامل اتاق ھا(دفاتر : است

ی مراکز خرید، رستوران ھا و بارھا، تئاترھا، مراکز تفریح
خانوادگی، مراکز برگزاری جلسات و رویدادھا و دفاتر 

.دولتی و ایالتی کھ بھ مردم خدمات رسانی می کنند

چھ زمانی الزام ھمھ افراد برای استفاده از ماسک در . 2
فضای بستھ اجرا می شود؟

بامداد 12:01تاریخ الزم االجرا شدن دستورالعمل مامور بھداشت 
.است2021اوت 3سھ شنبھ 

آیا این دستورالعمل بر محیط ھای کاری ھم اعمال . 3
می شود؟

ان، کارمند(صرف نظر از وضعیت واکسیناسیون، ھمھ افراد . بلھ
ر در آالمدا کانتی موظفند ھنگام حضو) مشتریان، مالقات کنندگان

محیط ھای کاری و محیط ھای عمومی واقع در فضای بستھ، بھ جز 
ری محیط کاری شامل دفات. در موارد معدود، از ماسک استفاده کنند

.است کھ برای عموم باز نیست

ط ھای مشاغل، میزبانان و سایر افرادی کھ مسئولیت فعالیت محی
:عمومی واقع در فضای بستھ را بر عھده دارند، باید

ی، تمام مراجعھ کنندگانن را ملزم کنند در تمام محیط ھای داخل•
فاده صرف نظر از وضعیت واکسیناسیون خود از ماسک است

کنند

در تمام نقاط ورودی بھ سمت ساختمان، عالئم قابل مشاھده و•
ا واضحی را نصب کنند تا الزامی بودن استفاده از ماسک ر

.بھ تمام مشتریان اطالع دھند

چھ مواردی استثناء ھستند؟. 4
:در شرایط زیر نیازی بھ استفاده از ماسک ندارید

ھنگام کار بھ تنھایی در یک دفتر یا اتاق بستھ؛•

یا آشامیدن؛/ھنگام خوردن و•

ھنگام شنا یا دوش گرفتن در یک مرکز تناسب اندام؛•

در حین انجام ورزش ھای آبی و در مواقعی کھ استفاده از •
زی ماسک در ورزش ھای تفریحی سرپوشیده، سالن ھای بدنسا
د؛و کالس ھای تناسب اندام خطری برای سالمتی ایجاد می کن

ال حین استفاده از خدمات پزشکی یا زیبایی، بھ عنوان مث•
یا خدمات آرایشی صورت، پیرسینگ و غیره کھ بر روی سر

صورت انجام می شوند و برای انجام اینگونھ خدمات، 
برداشتن ماسک بھ صورت موقتی ضروری است؛

، مجریان برنامھ ھای زنده داخلی مانند تئاتر، اپرا، سمفونی•
م موسیقی ھای کر مذھبی و ورزش ھای حرفھ ای می توانند ھنگا

با این حال. انجام فعالیت یا تمرین ماسک خود را بردارند
ایت چنین افرادی باید حداکثر فاصلھ فیزیکی ممکن را رع

کنند؛

د در شرکت کنندگان در اجتماعات مذھبی سرپوشیده می توانن•
صورت لزوم برای شرکت در مراسم مذھبی ماسک خود را 

بردارند؛

دانش آموزان دارای معافیت پزشکی یا رفتاری در محیط •
مدرسھ؛

کودکان زیر دو سال نباید از ماسک استفاده کنند؛•

افرادی کھ دارای عارضھ پزشکی، عارضھ سالمت روان یا •
ن ای. معلولیت ھستند کھ مانع استفاده آنھا از ماسک می شود

امر شامل افرادی است کھ دچار عارضھ پزشکی ھستند و 
استفاده از ماسک می تواند مانع تنفس آنھا شود یا موجب 

ن بیھوش شدن و ناتوان شدن آنھا گردد و آنھا قادر بھ برداشت
ماسک بدون کمک فرد دیگر نیستند؛
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Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line

COVID-19 Information: 
(510) 268-2101

www.acphd.org

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer

آیا من بھ عنوان یک کارفرما باید ھمچنان از . 8
پیشگیری از ) ETS(استانداردھای موقت اضطراری 

پیروی کنم؟Cal/OSHAارائھ شده در 19-کووید
لطفا برای اطالع از الزامات مربوط بھ کارفرمایان بھ . بلھ

Cal/OSHAت دستورالعمل محلی ممکن است نسب.مراجعھ کنید
امور دستورالعمل م. بھ دستورالعمل ایالتی سختگیرانھ تر باشد

بھداشت آالمدا کانتی مبنی بر استفاده از ماسک صورت در 
ارائھ شده توسط ETSفضاھای بستھ نسبت بھ مقررات 

Cal/OSHAز در رابطھ با استفاده از ماسک برای پیشگیری ا
ھ رعایت بنابراین کارفرمایان ملزم ب. سختگیرانھ تر است19-کووید

ETSالزامات مربوط بھ ماسک کانتی و رعایت سایر مقررات 
.ھستند19-برای پیشگیری از کوویدCal/OSHAارائھ شده در 

اسک دستورالعمل استفاده از مبرای کسب اطالعات بیشتر، لطفا 
را مطالعھ کنید یا بھ 21-03-08آالمدا کانتی مورخ  

https://covid-19.acgov.org/face-masksمراجعھ کنید.

)ادامھ(چھ مواردی استثناء ھستند؟ . 5
نوا در افرادی کھ دارای مشکل شنوایی ھستند یا با فرد کم ش•

ارتباط ھستند و مشاھده دھان برای برقراری ارتباط 
ضروری است؛ و

ب افرادی کھ بھ دلیل ماھیت کار آنھا استفاده از ماسک موج•
ان بروز خطر برای فرد می شود و این امر توسط قانونگذار

ار محلی، ایالتی یا فدرال یا دستورالعمل ھای ایمنی محل ک
.تعیین شده است

آیا این بدان معناست کھ غذاخوردن در رستوران یا . 6
غذاخوری ھای سرپوشیده مجاز نیست؟

غذاخوردن در فضای سرپوشیده مجاز است اما کارکنان و 
ند و بھ مراجعھ کنندگان باید از دستورالعمل مامور بھداشت پیروی کن

یا /جز در موارد معدود، مانند زمانی کھ مشتری مشغول خوردن و
.آشامیدن است، از ماسک استفاده کنند

آیا من ملزم بھ استفاده از ماسک در حین حضور در . 7
محیط ھای خصوصی ھستم؟

ینھ شده اند مامور بھداشت اکیداً توصیھ می کند افرادی کھ کامالً واکس
مل را و ھمچنین افرادی کھ واکسینھ نشده اند و یا واکسیناسیون کا

ور دریافت نکرده اند، در مکان ھای سرپوشیده خصوصی ھنگام حض
ھ افراد چند خانواده یا افرادی کھ در معرض خطر بیشتر ابتال ب

.قرار دارند، از ماسک استفاده کنند19-عفونت شدید ناشی از کووید

Health Officer Order FAQ Ver: 08-03-2021

سواالت 
متداول
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https://dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Revisions-FAQ.html#:%7E:text=A%3A%20Cal%2FOSHA%20proposed%20revisions%20to%20the%20COVID-19%20emergency,and%20face%20covering%20mandates%20to%20more%20normal%20operations.
https://dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Revisions-FAQ.html#:%7E:text=A%3A%20Cal%2FOSHA%20proposed%20revisions%20to%20the%20COVID-19%20emergency,and%20face%20covering%20mandates%20to%20more%20normal%20operations.
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/21-03-face-coverings-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/face-masks
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