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اعمال   ��وش�دەآ�ا هنوز الزامات پوش�دن ماسک در فضای  
 شود؟ �

 
فضای  بله.   در  صورت  ماسک  آالمدا   ��وش�دەالزامات  دستور (  کانیت 

) در فضای عمو� برای همه افراد دو سال  مسئول بهداشت  03-21  شمارە
و باالتر همچنان اجرایی است. ا�الت پوش�دن ماسک صورت را برای همه  

و   عمو�  فضاهای  در  �شدە  وا�سینه  از    –همگان  برای  افراد  �فنظر 
وا�سیناسیون   عمو�،   –وضع�ت  تران��ت   ، درماین مراقبت  �سه�الت  در 

مدارس   سالمندان    K-12مح�ط  از  مراقبت  �سه�الت  و  بزرگساالن  و 
،  استثنائات پوش�دن ماسک در بخش   اجباری کردە است. طبق این دستور

در   ماسک  ن  برداشنت لفضاهای  اجازە  کن�ت  � دس�ت افراد دارای  که  شدە 
�ک با  �مرتب  مالقات  مد�گر  و  که  کانکنند  وا�سینه  هایی  کامً�  همه 

 . دادە شدە است، اند شدە
 

فضای   در  ماسک  پوش�دن  استثنائات  چه  ��وش�دەطبق   ،
ی تغی�ی کردە است؟  �  چ�ی

شمارە   بهداشت  04-21دستور  ن    مسئول  برداشنت اجازە  آالمدا،  کانیت 
ل  کن�ت  � دس�ت دارای  فضاهای  در  صورت  دفاتر  ماسک  مثل  شدە، 

باشگاە��وش�دە سایر  ،  و  و�ژە ه�سها  نقل�ه  وسا�ل  اندام،  تناسب  �الت 
، و سایر اجتماعات سازمان آیی رفت و آمد کارکنان، گردهم  د� های مذهیب

� مالقات  مرتب  افرادی که  م  را   کنند شدە  �در  همه    دهد کهواردی 
ا�ط ز�ر   : رعا�ت شدە باشند �ش

 باشند،ننفر حا�ن  100ب�ش از  •

� به مکان باشد و مکان به  • ل دس�ت �ان قادر به کن�ت ن کارفرما �ا م�ی
 روی عموم باز نباشد، 

تای�د   • �ان  ن م�ی �ا  عمو� کارفرما  وارد فضای  فردی که  هر  کند که 
 را در�افت کردە است،  COVID-19شود وا�سن کامل �

به • م��وط  عال�م  دارای  افراد  ورود  از  �ان  ن م�ی �ا   کارفرما 
 COVID-19  ا کساین ک� بعدی  عال�م  و  تب  �ا  �فه   همثل 

ی    دە��وش�کنند، به فضای  وجود این عال�م را تای�د � جلوگ�ی
ون مکان ترغ�ب کند و  کند و ارز�ایب فردی عال�م را در ب�ی

فضای   • وارد  افرادی که  از  فهرسیت  �ان،  ن م�ی �ا   ��وش�دە کارفرما 
 شوند، داشته باشد. �

�ان � م�ی و  کارها  و  �کسب  تای�د  چطور  آ�ا  ها  که  کنند 
�ن، وا�سن کامل در�افت کردە �ان و حا��  اند؟مش�ت

 
�ا   �کارفرما  �ان  ن مدرک م�ی عنوان  به  را  ز�ر  چهار گ��نه  از   �� تواند 

 وا�سیناسیون قبول کند: 
 

�ا �ک دولت   CDC�ک کارت وا�سیناسیون صادرە توسط   .1
خار�ب که حاوی نام فرد وا�سینه شدە، ن�ع وا�سن در�افیت  

 و تار�ــــخ تزر�ق دوز است، 
�ک تص��ر �ا �سخه از کارت وا�سیناسیون بصورت کاغذی  .2

ون�� د�گر،�ا ذخ�ی   ە شدە در گو�ش تلفن �ا �ک وس�له ال��ت
ن  .3 تامنی �ک  از  وا�سیناسیون  درماین سند  مراقبت  کنندە 

ە شدە در گو�ش تلفن �ا �ک وس�له  بصورت کاغذی �ا ذخ�ی
ون�� د�گر،  ال��ت

وا�سن   .4 توسط   COVID-19سابقه  که  فردی  د�جیتال 
در   (موجود  است  شدە  صادر  کال�فرن�ا  ا�الت 

/vhttps://myvaccinerecord.cdph.ca.go سند �ا   (
�ا  مح�  دولت  �ا  د�گر  ا�الت  �ک  توسط  صادرە  مشابه 

 دولت خار�ب 
 

دولیت توجه:   شناسایی  مدرک  �ک  از  استفادە  با  با�د  همه  ه��ت 
)ID ا پاسپورت تای�د� 

گ
)، مثل کارت شناسایی ا�الت، گواهینامه رانند�

 شود.  

 شود؟ چه ک� «وا�سینه کامل» محسوب �

 
وا�سن  در  وا�سن  دوم  دوز  در�افت  از  بعد  هفته  دو  دوفرد  -های 

وا�سن از  بعد  دو هفته  �ا  مدرنا  �ا  فایزر  مثل  های تک دوزی دوزی، 
اند   جا�سون  وا�سن  محسوب  J&Jجا�سون/ مثل  وا�سینه کامل   ،

، وا�سن �ادآور برای لحاظ به عنوان وا�سینه  � شود. در حال حا�ن
 کامل الزا� ن�ستند. 

 
از   وا�سن،  مرا�ز  کامل  فهرست  در�افت  برای 

 https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE    و برای بازد�د کن�د 
تماس  شمارە  با  وا�سیناسیون،  وقت  در�افت  برای  کمک  در�افت 

510-208-4VAX (510-208-4829)  .د�  بگ�ی

 
  

https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE
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ا�ر �ک کودک کارت شناسایی نداشته باشد تا با مدرک  
 وا�سیناسیون مقا�سه شود، چطور؟ 

ب�ش با�د  کارها  و  مدرک  کسب  مقا�سه  برای  را  خود  تالش  ت��ن 
انجام دهند. برای مثال،  با �ک ن�ع مدرک شناسایی  وا�سیناسیون کودکان 
ا�ر کودک کارت شناسایی دولیت نداشته باشد، کارت شناسایی مدرسه �ا �ک  

 تای�د�ه از �� از والدین کا�ن است.  
 

اطال  ن�ع  چه  با�د  �ان  � م�ی �ا  وارد کارفرما  فردی که  از  را  عایت 
�ان چه �  ��وش�دەفضای   � شود، در�افت کند، کارفرما �ا م�ی

مدت با�د این اطالعات را نگهداری کند و آ�ا با�د این اطالعات 
 ؟ به ادارە بهداشت عمو� کانیت آالمدا ارا�ه شود

 
این فهرست با�د حاوی نام کوچک و بزرگ، اطالعات تماس (شمارە تلفن 

�ان  و/�ا ا�م ن �ل) و این که آ�ا فرد وا�سینه کامل است، باشد. کارفرما �ا م�ی
 نگهداری کند. روز  60با�د اطالعات ه��یت را به مدت 

این فهرست ن�از ن�ست به ادارە بهداشت کانیت آالمدا ارا�ه شود.  ا�ر در  
شایع شود، محقق ادارە بهداشت عمو� کانیت  COVID-19آیی گردهم

 درخواست خواهد کرد.  آالمدا، فهرست را 
 

ا�ط ن�ستند �ا معاف�ت معت�ب از  افرادی که هنوز واجد �ش
 وا�سیناسیون دارند، چطور؟ 

 
�ان تای�د کند که افراد  به دال�� مثل سن، ب�ماری قب�   ن ا�ر �ک کارفرما �ا م�ی
�ا عقا�د مذهیب شد�د قادر به در�افت وا�سن ن�ستند، همه افراد حا�ن در 

 با�د در مدت برنامه، ماسک صورت بپوشند.  دە��وش�اجتماعات 
 

شدە است �ا آزما�ش   COVID-19آ�ا فردی که قبال مبتال به 
COVID-19   من�� دارد، اجازە دارد ماسک خود را در فضای

ل شدە بردارد  ؟ کن�ت
 

�ا جواب آزما�ش من�ن   COVID-19در این دستور، سابقه ابتالی قب� به 
COVID-19 �توان به جای وا�سیناسیون مستند استفادە کرد. را ن 

 

کسب و کارها و سایر نهادها با�د چه اقدامات احت�ا� 
� ماسک در فضای  ا�می� را انجام دهند تا اجازە برداشنت

 دادە شود؟  ��وش�دە
 
ن    ��وش�دەخواهند �ک فضای  کسب و کارها �ا نهادهایی که �  تامنی

ا�مین   اقدامات  است  الزم  دارد،  ماسک  ن  برداشنت امکان  که  کنند 
 حداق� ز�ر را رعا�ت کنند: 

 
با�د 1 هست  ماسک  ن  برداشنت امکان  که  قسمیت  در  افراد  همه   .

(این شا ندارد  استثنایئ  الزام هیچ  این  باشند.  مل  وا�سینه کامل شدە 
و کساین که   ن�ستند  وا�سن  در�افت  ا�ط  �ش واجد  هنوز  کودکاین که 

ن �  شود)،معاف�ت پزش� �ا مذهیب دارند ن�ی
توانند حضور داشته باشند.  نفر ن�  100ها ب�ش از  . در این مکان2

ن ماسک مجاز  کساین که اجازە ورود به منطقه ای را دارند که برداشنت
�ک کار �ا فعال�ت مستمر حضور   است، با�د در گرو� باشند که در 
بازد�دکنندە �ا  میهمان  هیچ  را  دارند.  منطقه  این  به  ورود  اجازە  ای 

ندارد، حیت ا�ر ماسک داشته باشد �ا وا�سینه کامل باشد، فقط �ک  
بازد�دکنندگان � (کماستثنا هست که  مدت کوتاە  برای  از  توانند  تر 

ارا�ه   15 به  ن�از  و  شوند  منطقه  وارد  وا�سیناسیون    دق�قه)  مدرک 
 ندارند، اما با�د در مدت بازد�د، ماسک بزنند. 

در  .  3 هوا  و ک�ف�ت  اسیون  ف�ل�ت ته��ه،  و�ژە  ا�الت  موقت  راهنمای 
کردە و در صورت اقتضا، اجرای این   رر�را ب   ��وش�دەهای  مح�ط 

دها را مدنظر قرار ده�د.   راه�ب
عال�م  4 نبا�د  حا�ن  افراد   .COVID-19   باشند کارکنان داشته   .

پا�ش عال�م   به  ب�مار   COVID-19همچنان ملزم  ا�ر  خود هستند و 
تا   بمانند  ل  ن م�ن در  با�د  دارند  توج�ه  فاقد  �ا  جد�د  عال�م  و  بودە 
ن ایزوله و   آزما�ش دهند، در غ�ی این صورت، در صورت اقتضا، قواننی

ب�ش اطالعات  در�افت  (برای  کنند  رعا�ت  را  به قرنطینه  تر 
quarantine-19.acgov.org/isolation-https://covid  

 برو�د)، و 
توانند هر تر باشند، همچنان �. افراد ا�ر با پوش�دن ماسک راحت5

مکان  در  حیت  ماسک زمان  از  است  مجاز  ماسک  ن  برداشنت هایی که 
 استفادە کنند. 
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شی�ع پ�دا کردە �ا منتقل شود،  COVID-19ا�ر در محل 
 چطور؟ 

 
در محل شود، مسئول  COVID-19 �ا�تا�ر کسب و کار �ا نهاد دچار 

های فضای ��وش�دە بدون بهداشت ممکن است مجوز ادامه فعال�ت 
�ان معلق �ا باطل کند.  ن  ماسک را برای کارفرما �ا م�ی

 
� افراد وا�سینه شدە فقط �ک نفر باشد که به دال  �ل ا�ر بنی

پزش� �ا مذهیب وا�سینه �شدە است، چطور؟ آ�ا همه غ�ی از  
 توانند ماسک خود را بردارند؟فرد وا�سینه �شدە �

 
ن ماسک در صورت حضور �ک فرد   این دستور به فرد اجازە برداشنت

دهد، حیت ا�ر آنها معاف�ت مذهیب �ا پزش� داشته وا�سینه �شدە را ن�
 باشند. 

 
آ�ا این معاف�ت ماسک در فضای ��وش�دە در �ک موسسه 

  � وط به وا�سینه بودن همه حضار باز است ن�ی مذهیب که م�ش
 شود؟  اعمال �

 
ە) با�د سه   بله و موسسه مذهیب (مثل کل�سا، کن�سه، مسجد، معبد و غ�ی

 اقدام ز�ر را انجام دهند: 
 

ل کنند همه ورودی •  های مکان را کن�ت
گ��ند که دارند، دارند �ا � COVID-19ه عال�م از ورود افرادی ک •

 خودداری کنند
 فهرسیت برای شناسایی همه افراد ورودی به مکان داشته باشند  •

 
  150نفری، ا�ر �ک ادارە  -100در�ارە محدود�ت ظرف�ت 
نفر کار   100تر از های کوچککارمند دارد، اما آنها در ت�م

تواند  کارمند �  100 کنند، چطور؟ آ�ا �ک ادارە با ب�ش از �
 د؟ ندر طبقات مختلف تقس�م شو 

 
از   ب�ش  با  محل کار  �ا  دف�ت  �ک  �   100بله.  �ا  کارمند  طبقات  در  توانند 

با   جدا�انه  کاری  کم  100فضاهای  امکان �ا  تا  شوند  تقس�م  کارمند  تر 
آن  به  منوط  باشد،  داشته  وجود  فضاها  این  در  ماسک  ن  د�گر  برداشنت که 

دستور رعا�ت شدە باشد. البته ا�ر کارکناین که در مناطق کاری در  الزامات  
�ا کم  100های جدا�انه  گروە زمان در �ک مکان خواهند  تر هرگز همنفری 

جمله   -بود از  مناطق  همه  در  با�د  وا�سیناسیون،  وضع�ت  از  �فنظر 
 های کنفرا�س ماسک پوش�دە شود. راهروها و اتاق

 

شود و به از �ک مح�ط کاری د�گر وارد �به عالوە، ا�ر �ک کارمند  
از   ب�ش  وضع�ت   15مدت  از  �فنظر  است،  حا�ن  دق�قه 

ماسک   با�د  کار  مح�ط  در  افراد  همه  بازد�دکنندە،  وا�سیناسیون 
انتشار   شدن  محدود  باعث  این  �ک گروە   COVID-19بپوشند.  از 

 شود.  فاقد ماسک به د�گری �
 

وضع�ت   فردی که  نامشخص  ا�ر  ا�شان  وا�سیناسیون 
است وارد �ک مح�ط کاری شود، آ�ا همه در مح�ط کار  
وضع�ت  ما  ا�ر  کنند؟  استفادە  صورت  پوشانندە  با�د 

� آ�ا  کن�م،  تای�د  را  بازد�دکنندە  توان�م وا�سیناسیون 
 ماسک را بردار�م؟

 
افراد  ل شدە شود که  . ا�ر �ک بازد�دکنندە وارد �ک فضای کن�ت خ�ی

مفا حا�ن طبق  افراد  همه  ندارند،  صورت  پوشانندە  دستور،  این  د 
پوشانندە   بازد�دکنندە،  وا�سیناسیون  وضع�ت  از  �فنظر  با�د 
دارد که   وجود  محدود  استثنای  این  فقط  و  باشند  داشته  صورت 

دق�قه) وارد محل    15تر از  بازد�دکنندە فقط برای مدت محدود (کم
محدود  استثنای  این  در  بازد�دکنندە  مدرک  شود.  ارا�ه  به  ن�از   ،

 وا�سیناسیون ندارد، اما با�د در مدت بازد�د ماسک بپوشد.  
 

ل شدە � شوند،  آ�ا همه افرادی که وارد �ک فضای کن�ت
عال�م   نظر  از  ورود  از  قبل  غ��الگری    COVID-19با�د 

� وارد  آ�ا کسای� که  �شوند؟  خودشوند،  از  -توانند 
شف  �ا  کنند  استفادە  فردی  فاقد  ارز�ایب  که  بگ��ند   

�
اها

  هستند؟ COVID-19عال�م 
 

�ان با�د از ورود افراد دارای عال�م  ن به   COVID-19کسب و کار �ا م�ی
ی کند. � توان س�ست� را برای غ��الگری فضای ��وش�دە جلوگ�ی

اندازی کرد. روش راە COVID-19همه افراد ورودی از نظر عال�م 
  COVID-19ی غ��الگری عال�م ارز�ایب و/�ا گوا� شفا� برا-خود

ون مکان در�ارە خود ارز�ایب -موردقبول هستند. عال�� با�د در ب�ی
 عال�م گذاشته شود. 
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الزامات پوش�دن ماسک در فضای ��وش�دە (دستور شمارە  

 مسئول بهداشت) چه زمای� برداشته خواهد شد؟  21-03
 

مثل  عمو�  فضاهای  در  ��وش�دە  فضای  در  ماسک  پوش�دن  الزامات 
رستوران خردەبارها،  و  ن فرو�ش ها  برداشنت مع�ارهای  حصول  زمان  تا  ها 

 اجرایی خواهد بود.   دستور پوش�دن ماسک در فضای ��وش�دە
 

وی از استانداردهای   آ�ا من به عنوان �ک کارمند ملزم به پ�ی
ی  )  COVID-19 Cal/OSHA )ETSموقت اضطراری پ�شگ�ی

 هستم؟ 
 

   ادامه دهند.   Cal/OSHAبله. کارفرما�ان با�د به رعا�ت الزامات کارفرمای  
تر تر و محدودکنندە کنندەتواند از الزامات ا�الت، محافظتارشاد منط�ت �

فضای  باشد.   در  صورت  پوشانندە  بهداشت    ��وش�دەدستور  مسئول 
تر است، از  �سبت به مقررات پوشانندە صورت محدودکنندە  کانیت آالمدا 

به   و  رعا�ت کردە  را  پوشانندە صورت کانیت  الزامات  با�د  این رو، کارمندان 
ی از    ETSرعا�ت سایر مقررات در قالب     COVID  Cal/OHSA-19پ�شگ�ی

 ادامه دهند. 
 

 CovidRecovery@acgov.orgا�ر سوال دار�د، لطفا به آدرس 
  ا�م�ل بزن�د.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colleen Chawla – Agency Director 
Kimi Watkins-Tartt – Director 

Nicholas Moss, MD – Health Officer 

 
Contact 
Public Health Department: 
(510) 267-8000 Main Line 

COVID-19 Information: 
(510) 268-2101 

www.acphd.org 
Masking in Limited Indoor Settings FAQ Ver: 11/5/21 

mailto:CovidRecovery@acgov.org
http://www.acphd.org/

	طبق استثنائات پوشیدن ماسک در فضای سرپوشیده، چه چیزی تغییر کرده است؟
	دستور شماره 21-04 مسئول بهداشت کانتی آلامدا، اجازه برداشتن ماسک صورت در فضاهای دارای دسترسی کنترلشده، مثل دفاتر سرپوشیده، باشگاهها و سایر تسهیلات تناسب اندام، وسایل نقلیه ویژه رفت و آمد کارکنان، گردهمآییهای مذهبی، و سایر اجتماعات سازماندهی شده افرادی که مرتب ملاقات میکنند را در مواردی میدهد که همه شرایط زیر رعایت شده باشند:
	چه کسی «واکسینه کامل» محسوب میشود؟
	 بیش از 100 نفر حاضر نباشند،
	 کارفرما یا میزبان قادر به کنترل دسترسی به مکان باشد و مکان به روی عموم باز نباشد،
	 کارفرما یا میزبان تایید کند که هر فردی که وارد فضای عمومی میشود واکسن کامل COVID-19 را دریافت کرده است،
	 کارفرما یا میزبان از ورود افراد دارای علایم مربوط به COVID-19 مثل سرفه یا تب و علایم بعدی یا کسانی که وجود این علایم را تایید میکنند، به فضای سرپوشیده جلوگیری کند و ارزیابی فردی علایم را در بیرون مکان ترغیب کند و
	 کارفرما یا میزبان، فهرستی از افرادی که وارد فضای سرپوشیده میشوند، داشته باشد.

