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دستور افسربهداشتکانتی آالمیدابه الزامیشدن استفاده از ماس ک در اکثر محیط های عمومی سربسته ()02- 22
سواالتپرتکرار

دستور
چراکانتی آالمیدا الزام استفاده از ماس ک درفضای سربسته را ازسرگرفته است؟
کانتی آالمیداب ه میزانیابیشتر از هرنقطه ای ازپاندمیب ه جز موج اومیکرون زمستانبانرخباالیسرایتکویید  19-روبرو است .همچنین ما
می دانیمک هگزارشات مواردابتالتن هابخشی ازکل آلودگی ها رابازتاب می د هند زیرابیشتر آزمایشات مثبتک ه در خان ه انجام میشوندگزارش
بقبرآورد ما ،در طول موج اومیکرون زمستان ،از هر  4آلودگی  1موردگزارششدند و
فراد مبتال آزمایشنمی د هند .ط
نمیشوند وبسیاری از ا
فراد مبتالب هکویید -
فزایشتعدادبستری ا
امکان داردک ه در حال حاضر از هر  8مورد  1موردیاکمترگزارششوند .ما در حال حاضرشا هد ا
فاده از ماس ک میتواندبرای جلوگیری ازتعدادبستری هاب هکا هش میزانسرایتکم ککند وسریعترب ه این
 19در این موج هستیم .الزام است
موجپایان د هد.
چ ه زمانی الزام استفاده از ماس کبرداشته خوا هد شد؟
فاده از
بق آماریک ه در داشبورد داده هایکویید  19-مانشان داده میشود ،الزام است
زمانیک هگزارشات مورد روزان ه دچارکا هشپایداریشود ،ط
ماس ک رابرمیداریم .داده های ما اساسابرای  7روزگذشت ه میباشند ،و ماتن هابر اساس داده های اولی ه الزام رابرنمیداریم ،مگر اینک هشوا هد
محکم دیگری مثل داده هایفاضالبک هکا هششیوعکویید  19-رانشان می د هد در دست داشت هباشیم.برداشتن خیلی زوداین الزام موجب
تضعیف اثربخشی آن خوا هدشد.
چراکانتی آالمیدا اکنون اینکار را انجام مید هد؟
ما در حالتجرب هکردنیکی ازبدترین موج های آلودگیکویید  19-هستیمک هتاکنون در هرنقطه ای ازپاندمیبا آن مواج هبودهایم .درسراسراین
فزایشتعدادبستری ها مشخص
فسرب هداشتکانتی آالمیدا عنوانکرده استک ه اگرکانتی وخیمشدننوعشدیدبیماری راتجرب هکندک هبا ا
موج ،ا
فاده از ماس ک
میشود،یا اگر جوامعیک هقبالب ه شدت درگیر اینبیماریبودند مجددابارنامتناسب اینبیماری را متحمل شوند ،الزام است
فظت ازب هداشت
پذیر میشود .هر دو وضعیت در حال حاضر درکانتی آالمیدا وجود دارد.باب ه اوج رسیدنتعدادبستری ها مابرای محا
امکان
فاظیصحبتکنیم اما درسراسرپاندمی ،ساکنینکانتی
عمومیساکنینکانتی آالمیدا وارد عمل شدیم .مانمیتوانیم در موردسایر حوزه های استح
آالمیدا در مقایس هبابسیاری از اماکن دیگر از اقداماتب هداشت عمومیقویتر استقبالکردند ونتیج ه اینشدک ه ما از وقوعبدترین اثراتپاندمی
جلوگیریکردیم.
چرا مدارس شامل این دستورنمیشوند؟
فاده از ماس کبرای روز هایباقی مانده سالتحصیلی  2021- 22ممکن استاثر این اقدام راضعیف
معافکردن مدارس K-12فعال از الزام است
فاده از ماس کتن هابرای چند روز در محیط مدرس هکارساده اینیست .خوشبختان ه،نیمی ازناحی ه هایتحصیلی
کند ولی اجراکردن الزام جدید است
فاده از ماس ک دربسیاری از مدارس حتی
فاده از ماس کسالتحصیلی خود راب هپایانبردند ،و میزان است
درکانتی آالمیداقبل از الزام جدید است
فاده از ماس ک رابرای مدارستابستانی وسایر محیط ها ینوجوانان در حد امکان الزامی میکنیم.
بدون الزامایالتیاکانتیباالبوده است .ما است
فاده از ماس کی ک رویکرد منعطفبرایکودکان و خانواده هایشان داشت هباشند.
ما از مدارس وکادر مدرس ه می خواهیم در است
برایگرفتن اینتصمیم از چه معیار هایی استفاده شده است؟
فاده میکنیم .این
فراد مبتالب هکویید  ، 19-از جمل هبستری دربخش ، ICUب ه عنوان معیار اصلیبیماری شدید است
ما ازتعدادبستری های روزان ه ا
فر درکانتی
فادهکردیم و در داشبورد ماباتاخیری ک روزه در دسترس میباشد .در حال حاضر124 ،ن
همان معیاری استک ه درکلپاندمی است
فزایشپیداکرده است .از
فتیم این الزام را عملیکنیم ا
فزایش) همان زمانک هتصمیمگر
بستری هستند،ک هنسبتب ه  97مورد در  31می ( % 28ا
فزایشپیداکرده است  .ما همچنینتعداد متوسطپذیرش وتبدیل روزان هکویید  19-دربیمارستان
آغاز ماه میتعدادبستری هایکویید  %190 19-ا
راپیگیری میکنیمک هبین  27میتا  1ژوئن از  30موردب ه  50مورد رشد داشت ه است .مابرایپیگیری روند هایسرایت ازگزارش روزان ه
فاده میکنیم.
مواردکویید 19-بر حسبتاریخ دوره (معموالتاریخ شروع عالئمیا دادن آزمایش در آزمایشگاه) است
نابرابری هایکویید  19-وبرابریسالمت چگونه در اینتصمیم لحاظ شدهاند؟
درکل دورانپاندمی ،جوامع رنگینپوستکم درآمدبدترینتاثیرات آلودگی ها،بستری ها وفوتی ها راتجرب هکردند .در موجب هارب ه طور
عمومی اعالمکردیمک ه ظهور دوبارهنابرابری هایکویید  19-در محالت وگروه هاییک هقبالب هشدت درگیر اینبیماریبودندبرای الزام جدید
فظت از محرومترین جوامع مبنای
فاده از ماس ک مورد مالحظهقرار میگیرند،ب ه ویژه اگر ماشا هدبدتر شدنبیماری شدیدباشیم .محا
است
استراتژیکویید  19-ما درکانتی آالمیدا محسوب میشود.

6.7.2022

فاوتپیروی میکردب ه طوریک ه در اینگروه هاییک هقبالب هشدت درگیر اینبیماریبودندنرخ موارد
موجب هار امسال درابتدا ازی ک الگوی مت
ابتالیکمتر و درکلتعدادبستری هایکمتر مشا هدهشد.با این حال ،این الگو در حالتغییر است ،و جدیدترین داده های اولی ه حاکی از آن استک ه
فتگی هستند،ک ه % 17بیشتر از دومینگروه درگیر میباشد .دانستن جمعیتشناسیبیماران
التینتبار هابار دیگرشا هدباالتریننرخ موارد ه
بستری اکنون خیلی زود است زیرا مواردابتالباتاخیرگزارش میشوند.
چرا از این آستانه های شاخص ویژهبرای اجرایابرداشتن این الزام استفادهنمیشوند؟
فاده از ماس ک میشوند خوا هان آستان ه های ویژه هستند.
ما درک میکنیم چرا مردمبرایسنجش هاییک ه موجب اجرای اقداماتی مثل الزام است
ف همند چ ه چیزی در انتظار آن ها است ،اما ماباید چندینسنجش مختلف را درنظربگیریم ،از جمل ه
گرچ ه آستان ه ها میتوانندب ه مردمکم ککنندب
تیک ه آن ها در هنگام عکس العمل ما درحالتغییر میباشند .ماهیت دائما در حالتغییربودن
تعدادبستری ها ،نرخ مواردابتال ،و میزانسرع
کویید  19-وابزار های مابرای مبارزهبا آن ،ازقبلتعیینکردن آستان ه هاییک هاین عوامل راب ه طور مناسب متعادل میکنند،کار دشواری است.
بر اساستجرب ه ما حتی انتخاب دقیق آستان ه هانیازمند ارزیابی مجدد دائمی است .هنگامیک هی ک آستان هتعیین میکنیم،تغییر دادن استراتژی ها
بسیارسخت میشود ،حتیاگرشرایط آن راتضمینکند .این امر میتواندباعث وضعشدن خیلی زود محدودیت ها ویاباقی ماندن خیلی طوالنی
فزایشتعدادبستری ها و ظهور دوباره
آن هاگردد.ب ه همینسبب ،ما آستان هتعییننمیکنیم .در عوض ،از آغاز این موج ،ما اعالمکردیمک ه ا
فتیم.
فاده از ماس ک را ازسرگر
نابرابری ها شرایطی هستندک هبر اساس آن ها ماب ه طوربالقوه الزام است

ماس ک ها و الزامات
آیا الزامات استفاده از ماس ک موثر هستند؟
فاده از ماس ک درسطحکانتیبابهبود سریعتر موج هایکویید  19-مرتبطبودند ،وکانتی
فاده از ماس ک موثر هستند .الزامات است
بل ه ،الزامات است
فقیتآمیزی
فاده از ماس کب ه عنوانقسمتی از استراتژی چند الی هب ه طور مو
آالمیدا ج هت جلوگیری ازبروزبدترین اثراتپاندمی از الزامات است
فیت مناسبک هباالیبینی و د هان را
فسی استک ه از طریق هواشیوعپیدا میکند ،و ماس ک هایباکی
فادهکرده است.کویید 19-ی کبیماریتن
است
فیتترشانبرای
درفضا هایسربست ه میپوشانند ریس ک آلودگی راکا هش مید هند .ماس ک های KN95 ،KF94یا N95ب ه دلیلفیلتراسیونباکی
این منظوربهترین ماس ک ها هستند.گرچ هثابت شده استک ه ماس ک ها سرایتکویید  19-را دربینگروه ها در محیط های سربست هکا هش مید هند،
فرادنیاز دارندب ه طور مثالبراینوشیدن
اما علی رغم این الزام هنوزکویید  19-شیوع دارد،ب ه ویژه در محیط های خصوصییا محیط هاییک ه ا
فرادیک ه ماس ک می زنندبیشترباشند ،ماشیوع آلودگی
یا غذا خوردن ماس ک های خود رابردارند.با این حال ،اگر در محیط هایبیشتریتعداد ا
راکا هش خواهیم داد.
آیا الزام استفاده از ماس ک درکانتی آالمیدا میتواند موثرباشد؟
فاده از ماس ک در
فادهکردند،ب ه طوریک ه در داده هاینظرسنجی آنالین ،است
کامال.ساکنین ما در موج هایقبلیبیشتر ازسایر اماکن از ماس ک است
فظت از خود و دیگران دوباره ماس ک
موج اومیکرون  % 94خود اظهاریشدهبود .ما ازساکنینکانتی آالمیداتقاضا داریمبرایکم کب ه محا
فاده از ماس ک درکانتی آالمیدابا
بزنند.بر اساس هماننظرسنجی،بعد ازفروکشکردن موج اومیکرون وقبل از اجرای الزام جدید ،میزان است
فاده دوبارهکم ک خوا هدکرد.
فزایش میزان است
 60 – 65%همچنانباالست ،واین الزام جدیدبرای محدودکردنشیوعکویید 19-ب ه ا
چرا الزم استکودکان ماس کبزنند؟
کودکان میتوانندب هکویید  19-مبتال شوند و آن راب ه دیگرانسرایت د هند .معافکردنصد ها ساکنینکودک ازاین الزام مانع اثربخشی مورد
فاده از
فال آمریکا ه مچنانب ه منظورپیشگیری ازابتالب هکویید  19-در مواقعیک هسرایت در جامع هباالست است
نظر میگردد .آکادمیپزشکی اط
فاده از ماس کبرایکودکان «در حد امکان» است،ب ه این معنیک هبر
ماس کبرایکودکانباالی 2سال راتشویق میکند.بعالوه ،الزام است
اساساین دستور ماس کنزدنگاهگدارکودکان در محیط های سرباز مانعیندارد .ماتن ها از معلمان،کارکنان و مدیرانتقاضا میکنیمب ه
فاده از ماس ک حمایتکنند ،ولیکسانیک هنمیتوانندیا
دانش آموزان و خانواده ها در مورد این الزام آموزش د هند و دانش آموزان رابرای است
تمایلیب ه رعایت این الزامندارند را مجب ورب ه اینکارنکنند .چنین مسئولیتیب هنیرویکار آموزشفشاربسیار زیادی واردکرده است و هدف ما
براینگ ه داشتنکودکان درکالس های درستضعیف خوا هدکرد.

وضعیتپاندمی
وضعیت مواردگزارش شده در ( Bay Areaمنطقه خلیج) چگونه است؟
برایکانتی آالمیدا ،مواردگزارششده روز های  31می 1 ،ژوئن و  2ژوئن همگی جزباالتریننرخ های موارد روزان ه هستندک ه ما در طول
موج امسالب هارشا هد آنبودیم .این داده ها هنوز اولی ه هستند ،و وقتین هایی شوندنرخ هایکل ممکن استباالترباشند.برخی از حوزه های
فزایش مواردابتالبودند و ممکن است در حال حاضرگزارشات مواردابتالکا هشپیداکرده
فاظی  Bay Areaقبل ازکانتی آالمیداشا هد ا
استح
باشد ،اما هنوزنشان ه ای مبنیبرثبات درکانتی آالمیدا وجودندارد.
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آیا افرادی هستندکهبه خاطر مسائل دیگریبستریشدهاند و آزمایشکویید آن ها مثبتشدهباشد؟
فرادیک هب ه خاطر مسائل
فرادی میشودک هب ه خاطر عالئمشدیدناشی ازبیماریکویید 19-بستریشدند همچنین ا
تعدادبستری های ما شامل ا
فکی ک این دو را در
دیگریبستریشدند ولی آزمایشکویید  19-آن ها مثبت شده است .در هر موجیاین مسئل هصدق میکرد ،و مابرآورد واقعیت
فزایشنگرانکنندهبار رویسیستم
فراد رانشان مید هدک ه میتواندب ه ا
فزایش هر دو دست ه ا
فزایشتعدادبستری ها ا
اختیارنداریم.با این حال ،ا
فی راب ه
فراد مبتالب هکویید 19-ک هب ه دالیل دیگریبستریشدهاندفشار و ریس ک مضاع
مراقبت درمانی منجرگردد.قابلتوج ه استک ه ،ا
فرادپرخطر ونیازمند سطحباالتر اقدامات احتیاطی سرایت د هند.
سیستم های مراقبت درمانی وارد میکنند ،زیرا آن ها میتوانندکویید  19-راب ه ا
ب ه دلیل اینک هبسیاری از افراد واکسینهشدند و دوزبوستر دریافتکردند آیا ما در معرض خطرکمتر ابتالب هنوعشدید اینبیماریقرار داریم؟
فت دوزبوستر ،ایمنیناشی از آلودگیقبلی و دسترسیب ه درمان هایکویید  19-همچنینب ه دلیل
بسیاری ازساکنینب ه دلیل واکسیناسیون و دریا
وضعیت زمین هایسالمتشان در معرض خطرکمترابتالب هنوعشدید اینبیماریقرار دارند.با این حال،برخی ازساکنین حتیبا انجام
فراد واکسین هشده و واکسین هنشدهبودند .وقتیگردش
واکسیناسیونب ه روز همچنان آسیبپذیر هستند ،وبستری ها وفوتی های اخیر ماترکیبی از ا
فاده
فظت در دسترسساکنینمان است
فت حتی وقتی ما از چندین الی ه محا
فزایش خوا هدیا
کویید  19-در جوامع ماباالباشد ،میزانبیماری شدید ا
میکنیم.
آیا همه ماقبالبهکویید  19-مبتالنشدیم؟ آیا همه مابه آن مبتالنخوا هیمشد؟
فراد هنوزب هکویید  19-مبتال
فرنیاتاپایانفوری ه 2022ب هکویید  19-مبتال شوند.قبل ازاین موجبسیاری از ا
برآورد میشودک ه  %56ا هالیکالی
نشدهبودند،ب ه همین دلیل استک ه در حال حاضر از مواردابتالبسیارباال درشبک ه خودباخبر میشویم.بدون انجام واکسیناسیونک ه مانع سرایت
فتیم واگر هم ه مان ه ولیاکثرا چندینبارب ه آن مبتال
میشود ،احتماال هم ه ما در زندگی مان چندبرابربیشتر در مواج ه هباکویید  19-قرار میگر
فزایشبیماری شدید در جوامع خود هستیم،ب ه این معنی استک هبرای جلوگیری از وقوعبدترین اثرات
میشدیم.با این حال ،وقتی ماشا هد ا
کویید  19-اقداماتبیشتری میتوانیم انجام دهیم وبرای جلوگیری ازبدترین عواقببایدب ه مردمفرصتبیشتریبدهیم.
فر درسراسرایالتب ه دلیلابتالب ه
فلونزا 1690 ،ن
مانبایدبستریشدن وفوت را اجتنابناپذیر قلمدادکنیم .در طولفصلنامساعد  2017- 18آن
فر از ا هالی
فلونزافوتکردند .از  1ژانوی ه ، 2022 ،علی رغم در دسترسبودنگسترده واکسن،بوستر ها و درمان هایپزشکی15024 ،ن
آن
فرنیا دراثرابتالب هکویید 19-فوتکردند.
کالی
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