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ایط زیر نیازی به استفاده از ماسک ندارید :در شر

هنگام کار به تنهایی در یک دفتر یا اتاق بسته؛•

یا آشامیدن؛/وخوردن هنگام•

ن در یک مرکز تناسب اندام؛• هنگام شنا یا دوش گرفتر

 انجام ورزش های آیی و در مواقیع که استفاده ا•
ن ز در حت 

ماسک در ورزش های تفرییح شپوشیده، سالن های 
بدنسازی و کالس های تناسب اندام خطری برای سالمتر 

ایجاد یم کند؛

ن • ، به عنوانحت  مثال استفاده از خدمات پزشیک یا زیبایی
ه که بر روی سینگ و غت  ش یا خدمات آرایشر صورت، پت 
صورت انجام یم شوند و برای انجام اینگونه خدمات، 

وری است؛ ن ماسک به صورت موقتر ضن برداشتر

، مجریان برنامه های زنده داخیل مانند تئاتر، اپرا، سمف• وین
 های کر مذهتی و ورزش های حرفه ای یم توانند 

هنگام موسیقر
ال با این ح. انجام فعالیت یا تمرین ماسک خود را بردارند

ییک ممکن را  ن  فاصله فت 
ن افرادی باید حداکتر رعایت چنت 

کنند؛

کت کنندگان در اجتماعات مذهتی شپوشیده یم ت• وانند در شر
کت در مراسم مذهتی ماسک خود را  صورت لزوم برای شر

بردارند؛

دانش آموزان دارای معافیت پزشیک یا رفتاری در محیط•
مدرسه؛

کودکان زیر دو سال نباید از ماسک استفاده کنند؛•

ا افرادی که دارای عارضه پزشیک، عارضه سالمت روان ی•
این .ودمعلولیت هستند که مانع استفاده آنها از ماسک یم ش
و امر شامل افرادی است که دچار عارضه پزشیک هستند 
جب استفاده از ماسک یم تواند مانع تنفس آنها شود یا مو 
ن بیهوش شدن و ناتوان شدن آنها گردد و آنها قادر به ب رداشتر

ماسک بدون کمک فرد دیگر نیستند؛
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ط کاراستفاده از ماسک در فضاهای بسته و محی
سواالت 
متداول

ی حض.1 ور چه کیس ملزم به استفاده از ماسک در حی 

در محیط عمویم واقع در فضای بسته است؟

.aن دستورالعمل استفاده از ماسک مامور بهداشت برای س اکنت 

 واک
ً
 واکسینه شده و کامال

ً
سینه نشده و بازدیدکنندگان کامال

.در آالمدا کانتر اعمال یم شود

.bضف نظر از وضعیت واکسیناسیون، در تمام مکان های

ک عمویم، مکان ها، گردهمایی ها و محل های کار باید از ماس

گاه های ، فروش(شامل اتاقک ها)دفاتر : استفاده شود از جمله

، مراکز خرید، رستوران ها و بارها، تئاتر  ها، مراکز خرده فروشر

، مراکز برگزاری جلسات و رویداده
ی

ا و دفاتر تفرییح خانوادگ

ه فقط دولتر و ایالتر که به مردم خدمت رساین یم کنند، ک

.محدود به این موارد نیم شود

 الزام همه افراد برای استفاده از ماسک.2
ی
در چه زمان

فضای بسته اجرا یم شود؟

بامداد 12:01تاری    خ الزم االجرا شدن دستورالعمل مامور بهداشت

2021دسامتی 8این دستورالعمل در .است2021اوت 3سه شنبه 

 هایی که دولت در مورد ا
لزامات به روزرساین شد تا با به روزرساین

.ارائه کرده است، هم راستا شودK-12پوشش ماسک برای مدارس 

آیا این دستورالعمل بر محیط های کاری هم اعمال.3

یم شود؟

ان، کارمند)ضف نظر از وضعیت واکسیناسیون، همه افراد .بله

یان، مالقات کنندگان ضور در آالمدا کانتر موظفند هنگام ح( مشتر

ه جز محیط های کاری و محیط های عمویم واقع در فضای بسته، ب

محیط کاری شامل دفاتری .در موارد معدود، از ماسک استفاده کنند

.است که برای عموم باز نیست

بانان و سایر افرادی که مسئولیت فعالیت مح ن یط های مشاغل، مت 

:عمویم واقع در فضای بسته را بر عهده دارند، باید

یل، تمام مراجعه کنندگان را ملزم کنند در تمام محیط های داخ•

اده ضف نظر از وضعیت واکسیناسیون خود از ماسک استف

کنند

ده در تمام نقاط ورودی به سمت ساختمان، عالئم قابل مشاه•

را به و واضیح را نصب کنند تا الزایم بودن استفاده از ماسک

یان اطالع دهند .تمام مشتر
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ی حضو .7 ر در آیا من ملزم به استفاده از ماسک در حی 
محیط های خصویص هستم؟

 
ً
 توصیه یم کند افرادی که کامال

ً
واکسینه مامور بهداشت اکیدا

ن افرادی که واکسینه نشده اند و یا واک سیناسیون شده اند و همچنت 
 هنگام کامل را دریافت نکرده اند، در مکان های شپوشیده خصویص
تر ابتال حضور افراد چند خانواده یا افرادی که در معرض خطر بیش

قرار دارند، از ماسک استفاده 19-به عفونت شدید ناشر از کووید
.کنند

آیا من به عنوان یک کارفرما باید همچنان از .8
ی از ( ETS)استانداردهای موقت اضطراری  پیشگی 

وی کنم؟Cal/OSHAارائه شده در 19-کووید پی 

لطفا برای اطالع از الزامات مربوط به کارفرمایان به.بله
Cal/OSHA دستورالعمل محیل ممکن است .مراجعه کنید

انه تر باشد ستورالعمل د. نسبت به دستورالعمل ایالتر سختگت 
ورت در مامور بهداشت آالمدا کانتر مبتن بر استفاده از ماسک ص

ارائه شده توسط ETSفضاهای بسته نسبت به مقررات 
Cal/OSHA  ی از در رابطه با استفاده از ماسک برای پیشگت

انه تر است19-کووید م به رعایت بنابراین کارفرمایان ملز . سختگت 
ارائه ETSالزامات مربوط به ماسک کانتر و رعایت سایر مقررات 

ی از کوویدCal/OSHAشده در  .هستند19-برای پیشگت 

، لطفا  اده از دستورالعمل استفبرای کسب اطالعات بیشیر
-https://covidرا مطالعه کنید یا به ماسک آالمدا کانتر 

19.acgov.org/face-masksمراجعه کنید.
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م شنوا در افرادی که دارای مشکل شنوایی هستند یا با فرد ک•
اط ارتباط هستند و مشاهده دهان برای برقراری ارتب

وری است؛ و ضن

ک افرادی که به دلیل ماهیت کار آنها استفاده از ماس•
موجب بروز خطر برای فرد یم شود و این امر توسط 
ای قانونگذاران محیل، ایالتر یا فدرال یا دستورالعمل ه

ن شده است .ایمتن محل کار تعیت 

کت کنندگان در مدرسه • یا فعالیت های تفرییح K-12شر
نوجوانان و یا ورزش های تفرییح نوجوانان یا 

کت کنندگان  ر یا نوجواناین که از آالت موسیقر دK-12شر
:  محیط های شپوشیده استفاده یم کنند و در آن با

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/D

CDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-
coverings.aspx و

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCD
C/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-

School-Year.aspxهم راستا هستند

ا آیا این بدان معناست که غذاخوردن در رستوران ی.6
بار های رسپوشیده مجاز نیست؟

غذاخوردن در فضای شپوشیده مجاز است اما کارکنان و 
وی کنند و مراجعه کنندگان باید از دستورالعمل مامور بهداشت پت 

ی مشغول خوردن یا /وبه جز در موارد معدود، مانند زماین که مشتر
.آشامیدن است، از ماسک استفاده کنند

Health Officer Order FAQ Ver: 1-06-2021
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کاراستفاده از ماسک در فضاهای بسته و محیط

https://dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Revisions-FAQ.html#:~: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/hoo/21-06-face-coverings-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/face-masks
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx

