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چه موقع باید در آالمدا کانتی ماسک بزنید

برایخصوصبه19-کوویدخطرهنوزاست،شدهبازگشاییکاملطوربهکالیفرنیاکهحالیدر
کازدرستیبهافرادوقتی.داردوجودنشده اند،واکسینهکامالکهکسانی از کنند،میاستفادهماس

.می کنندمحافظتخودشانازهمچنینودیگران

*سال به باال2تمام افراد 
های واقع در های عمومی و کسب و کار باید صرف نظر از وضعیت واکسیناسیون خود، در محیط 

فضای بسته از ماسک استفاده کنند

در ایدبتمام افراد، صرف نظر از وضعیت واکسیناسیون خود، 
ک استفاده کنند :موارد زیر از ماس

ه هواپیما، قطار، اتوبوس• ، در تمام اشکال حمل و نقل عمومی از جمل
کشتی، تاکسی و وسایل نقلیه اشتراکی

در مراکز حمل و نقل مانند فرودگاه ها، ترمینال های اتوبوس، •
ها، بنادر دریایی یا بنادر دیگر، های قطار، بندرگاه  ایستگاه 

ایستگاه های مترو
محیط های بهداشتی•
مراکز اصالحی و بازداشتگاه های ایالتی و محلی•
پناهگاه ها و مراکز خنک کننده•
مانند مدارس )در فضای بسته هر یک از مراکز خدمات نوجوانان •

K-12ردوهای روزانه و غیره (، مراقبت از کودکان، ا
ا دفاتر تجاری یا دولتی که به مردم خدمت می کنند و تمام افراد ر•

بزنندماسک می کنند ملزم 

:در محیط های عمومی و مشاغل واقع در فضای بسته، برای مثال
سینما ها•
رستوران ها•
مراکز خرده فروشی•
مراکز تفریحی خانوادگی•
دهای بزرگ• رویدا
جلسات•
دفاتر دولتی عمومی•

اه محیط های خصوصی واقع در فضای بسته شامل اقامتگ
ی افرادی است که با آنها زندگهنگام اقامت باخصوصی 

.نمی کنید

های  در حالی که افراد کامالً واکسینه شده از بیماری 
مختلف محافظت می شوند، ممکن است به عفونت بدون

.عالمت یا خفیف مبتال شوند

در حال افزایش است و COVID-19در حالی که موارد 
ه خواسته می شود ت ا نوع دلتا در حال گسترش است، از هم

.ننداز ماسک برای جلوگیری از شیوع ویروس استفاده ک

:یدکسب اطالعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه کنبرای 

http://covid-19.acgov.org/face-masks

اکیدا از تمام افراد تقاضا داریم که در 
محیط های شلوغ واقع در فضای باز و 

ز محیط های غیر عمومی واقع در فضای بسته ا
ک استفاده کنند .ماس

الزامات و توصیه ها

شرایطدارایکهافرادیوسال2زیرکودکانمانندبزنند،ماسکنبایدافرادازبعضی*
کسبارهبایندربیشتریاطالعاتاینجادرمی توانیدکههستندمعلولیتیاخاصپزشکی

./covid19.ca.gov/masks-and-ppe:کنید
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