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 06i-20بھ شماره  19دستور مسئول بھداشت برای کنترل کووید 

 اضطراری بھداشت عمومی  قرنطینھدستور 
، 2020اکتبر  30، 2020جوالی  27، 2020ژوئن   8، 2020می  4، اصالح شده 2020آوریل  3تاریخ صدور دستور: 

 2021می  5و   2021آوریل   27، 2021فوریھ  16، 2020دسامبر  24
 دستور تا زمان لغو کتبی توسط مسئول بھداشت الزم االجرا است.این 

 
 خالصھ دستور  

) 19-کووید ( 2019شیوع بیماری ویروس کرونای  در وضعیت اضطراری قرار دارد. 19-کوویدگیری کالیفرنیا بھ دلیل ھمھ
تی بین افرادی کھ با یکدیگر در راحتواند بھمی 19-کووید خطری عمده برای سالمتی عموم مردم در شھرستان آالمدا است. 

ھایی صادر شده است کھ در حال حاضر تماس نزدیک ھستند گسترش یابد. این دستور براساس شواھد علمی و بھترین شیوه
شناختھ  19-کووید پذیر در برابر خطر بیماری جدی یا مرگ ناشی از قرار گرفتن در معرض برای محافظت از افراد آسیب

ار دارد.  سن، بیماری و وضعیت سالمت بخش قابل توجھی از جمعیت شھرستان آالمدا ("شھرستان") شده و در دسترس قر
دھد.  مشکل بھ قرار می  19-کوویداین شھرستان را در معرض خطر عوارض جدی برای سالمت، از جملھ مرگ ناشی از 

شوند در ھنگام ابتال ھیچ مبتال می  19-کووید ی شود کھ برخی از افرادی کھ بھ ویروس ایجادکننده بیمارتر می این دلیل وخیم
عالئمی ندارند و این بدان معناست کھ ممکن است اطالع نداشتھ باشند کھ ناقل ویروس ھستند و آن را بھ دیگران منتقل کنند.  

سایر افراد توانند شوند، صرف نظر از سطح عالئمشان (فاقد، خفیف یا شدید)، میمبتال می 19-کووید تمام افرادی کھ بھ 
 پذیر جامعھ را در معرض خطر جدی قرار دھند.   آسیب

 
ھای  پذیر و جلوگیری از تحمیل بار شدید بر سیستم مراقبت ، محافظت از افراد آسیب19-کووید برای کمک بھ کاھش شیوع 

بھداشتی در شھرستان آالمدا، مسئول بھداشت عمومی شھرستان آالمدا ("مسئول بھداشت") الزام دارد افرادی کھ با شخص  
اند از قرار گرفتھ  19-کووید کھ در معرض شود افرادی اند، قرنطینھ شوند. قرنطینھ باعث می مواجھ شده 19-کووید مبتال بھ 

 شوند. دیگران جدا شوند، تا زمانی کھ مشخص شود خطر قابل توجھی برای شیوع بیماری محسوب نمی
 

 براساس اختیارات قانون بھداشت و ایمنی کالیفرنیا
 ،120175و  101085، 101040ھای بخش

 دھد: مسئول بھداشت شھرستان آالمدا دستور می 
اند باید خود را قرنطینھ کنند، مگر اینکھ  داشتھ 19-کوویددی کھ تماس نزدیکی با یک فرد مبتال بھ تمام افرا

معیارھای مشخصی کھ در زیر شرح داده شده است را برآورده نمایند. این افراد ملزم بھ رعایت تمام 
دستور بھ آنھا اشاره  دستورالعملھای مندرج این دستور و اسناد راھنمای بھداشت عمومی ھستند کھ در این

 شده است.   

دالر و/یا یک سال حبس است.  (قانون  10,000شود کھ مجازات آن حداکثر  نقض این دستور جرم محسوب می
 )148 و 69نامھ کیفری کالیفرنیا §§ ؛ آیینو ادامھ آن 120295 بھداشت و ایمنی §§
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 19-کوویدالزامات قرنطینھ برای افراد دارای تماس نزدیک با اشخاص مبتال بھ 

 شود کھ:("موارد") بھ عنوان افرادی تعریف می 19-کووید با افراد مبتال بھ  افراد دارای تماس نزدیک 
 در محل اقامت موارد زندگی کنند یا در آنجا اقامت داشتھ باشند یا •
 ھستند یا شریک جنسی نزدیک چنین مورادی •
 اند بدون زدن ماسک، استفاده از روپوش و دستکش، از موارد مراقبت کرده یا تحت مراقبت آنھا قرار گرفتھ       •
اند. قرار گرفتن تجمیعی در طی فوتی از یک مورد قرار داشتھ 6دقیقھ) در فاصلھ  15برای مدت زمان طوالنی (بیش از  •

 1تواند تماس نزدیک تلقی شود.می دقیقھ  15یک روز جمعاً بھ مدت 
 

 و     
ساعت قبل از شروع عالئم و  48این تماس در حالی رخ داده باشد کھ مورد مبتال تشخیص داده شده است. یک مورد از  •

 شود. تا زمانی کھ از قرنطینھ خارج شود، مبتال دانستھ می 
 

 : الزامات مربوط بھ افراد کامالً واکسینھ شده
ھفتھ پس از دریافت  2یا ≥  FDAدوزه  2ھای ھفتھ پس از دریافت دوز دوم سری واکسن 2کامالً واکسینھ شده بھ معنای ≥  
کامالً  WHOھفتھ پس از تکمیل یک سری واکسن مجاز توسط  2ھمچنین فرد ≥  است. FDAیک دوز از واکسن یک دوزه 

 شود. واکسینھ تلقی می
 

A.  ًدر تماس ھستند، اگر عالمتی نداشتھ باشند، الزم   19-کووید کھ از نزدیک با یک فرد مبتال بھ  واکسینھ شدهافراد کامال
 نیست قرنطینھ گردند. 

B.  ھای بھداشتی (دھندگان مراقبتارائھHCP(  بدون عالمت کامالً واکسینھ شده کھ در معرض خطر باال قرار دارند ملزم
 روز پس از مواجھھ نیستند، مگر اینکھ:  14بھ رعایت محدودیت بھ مدت 

ای نقص ایمنی باشد (بھ عنوان مثال، پیوند عضو، درمان سرطان)، کھ ممکن است دارای بیماری زمینھ دھندهارائھ .1
 تأثیر بگذارد؛ یا، 19-کووید ه توسط واکسن بر سطح محافظت ارائھ شد 

، کھ مقررات ایمنی محل کار     شود، از جملھ (اما نھ محدود بھ) سایر قوانین یا مقررات ایالتی یا فدرال اعمال می .2
- کووید ھا یا استثنائاتی را درخصوص محدودیت در کار کردن پس از قرار گرفتن در معرض ممکن است محدودیت

شود،  یک از مفاد این دستور، جایگزین آن دستھ از قوانین و مقررات ایالتی یا فدرال نمی ھیچ .ی نمایند را الزام 19
 کند.  آنھا را لغو یا اصالح نمی 

Cھای بھداشتی نیستند باید استانداردھای دھنده مراقبت .   افراد کامالً واکسینھ شده کھ ارائھCalOSHA  با عنوان     
بھ این آدرس را رعایت کنند:     19-کووید  (ETS(استانداردھای موقت اضطراری 

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#vaccines 
D روز قرنطینھ شوند.  14باید .   ساکنان کامالً واکسینھ شده مناطق زندگی جمعی پرخطر، مانند پرستاری ماھرانھ 

 
 
 
 

 
فوتی  6ھای بھداشتی یا کارکنان اصالح و تربیت کھ در فاصلھ درخصوص اھداف این دستور، ھریک از کارمندان مراقبت 1

دقیقھ باشد، در صورتی کھ   15اند، حتی اگر قرار گرفتن تجمعی آنھا در طی یک روز بیش از با موارد حضور داشتھ
بیت مذکور در طی کل مدت تماس خود با موارد از تجھیزات حفاظت ھای بھداشتی یا کارکنان اصالح و ترکارمندان مراقبت
    ) استفاده کرده باشند جزو موارد تماس نزدیک محسوب نخواھند شد.PPEشخصی مناسب (

 

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#vaccines
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 : کامالً واکسینھ نشده افرادالزامات مربوط بھ 
 

A.  ھستند،   فاقد عالمتو  آن توسط آزمایشگاه تأیید شده است 19-کوویدتشخیص آزمایش  روز گذشتھ 90در افرادی کھ
 پس از مواجھھ مجدد با موارد بیماری، نیازی بھ قرنطینھ شدن ندارند. 

 
B.  برای افرادی کھ کامالً واکسینھ نشده و ذیل بند ( مدت زمان قرنطینھA 14روز و حداکثر  10گیرند حداقل ) باال قرار نمی 

 وارد مشخص شده در زیر.است، مگر در م 19- کووید روز پس از تاریخ آخرین تماس نزدیک با مورد ابتالی 
 

، روز بعد از آن  1قرنطینھ، آخرین تماس نزدیک و روز  0شود. روز قرنطینھ بالفاصلھ پس از مواجھھ شروع می   .1
 است.

افرادی کھ در معرض خطر شدید طور منظم با ترین گزینھ است و افرادی کھ بھروزه ھمچنان ایمن 14قرنطینھ  .2
  از تاریخ آخرین مواجھھ خود ادامھ دھند. 14 تماس نزدیک دارند، باید قرنطینھ خود را تا بعد از روز بیماری ھستند 

شود کھ در مراکز زندگی جمعی زندگی یا کار  ھای بھداشتی و سایر افرادی میدھندگان مراقبت این مسئلھ شامل ارائھ
ھا، بھ خانمان و خوابگاهکنند، مانند مراکز پرستاری ماھرانھ، مراکز اصالح و تربیت، سرپناه برای افراد بیمی 

 ای موارد ذکر شده در زیر.استثن
در مراکز مراقبت حاد و پرستاری ماھرانھ دارای مجوز باید راھنمای  )HCPھای بھداشتی (دھندگان مراقبتارائھ .3

ھای بھداشتی در دھنده مراقبتارائھ  را رعایت کنند. AFL 21-.208قرنطینھ در بخش بھداشت عمومی کالیفرنیا 
ھای حاد و پرستاری ماھرانھ مجاز باید در طول دوره قرنطینھ و در صورت فقدان  ھایی بھ غیر از مراقبت محیط

 کمبود جدی در پرسنل، بھ سر کار نروند.
و کارکنان خدمات اجتماعی  ،اضطرارایھای بھداشتی بدون عالمت، پرسنل واکنش بھ وضعیت دھنده مراقبتارائھ  .4

کمبود جدی  در صورتی کھ کارفرمای آنھا با  کنند،کھ در سیستم رفاه کودک بھ صورت حضوری با مراجعان کار می
 توانند قبل از اتمام قرنطینھ بھ سر کار خود برگردند.رو باشد، میروبھ کارکنان
a.   ،دھد کھ نیروھای کافی برای مراقبت  ھنگامی رخ می  کارکنانکمبود جدی درخصوص اھداف این دستور

از بیماران، ساکنان یا زندانیان بھ شکلی ایمن یا محافظت از ایمنی عمومی وجود نداشتھ باشد و چنین 
 کمبودی بدون بازگشت کارمند قرنطینھ شده بھ سر کار قابل جبران نباشد.

b.   ،شامل مجریان قانون فدرال، ایالتی  پرسنل واکنش بھ وضعیت اضطرارایدرخصوص اھداف این دستور
ھای دولتی و  دھنده بھ حوادث مواد خطرناک در بخش؛ افراد پاسخ911و محلی؛ کارکنان مرکز تماس  

 شودرا شامل می EMTخصوصی؛ و آتش نشانان 
c.   اگر نتیجھ تستPCR  از تاریخ  7پس از روز توانند ه منفی باشد، کارگران می انجام شد  5کھ بعد از روز

 شود. آخرین مواجھھ بھ سر کار خود برگردند. این نوع قرنطینھ، قرنطینھ کامل محسوب می
d.  بھ سر کار خود برگردند، اما باید چندین بار در روزھای مختلف قبل از   7قبل از روز توانند کارگران می

 ). 5، روز 3فی باشند (بھ عنوان مثال، روز من PCRدارای نتیجھ تست  7روز 
e.  کارگرانی کھ قبل از اتمام قرنطینھ کامل خود بھ سر کارشان بازمی گردند، باید در تمام مدت کار خود بھ

  استفاده از ماسک جراحی یا ماسک تنفسی ادامھ بدھند و ھمچنین باید ھر روز بر عالئمشان نظارت کنند.
روز پس از مواجھھ دچار عالئم شد (از جملھ ھنگامی کھ کارمند در  14اگر کارمندی در ھر زمان ظرف 

حین کار عالئم را از خود نشان داد)، چنین کارمندی باید بالفاصلھ بھ خانھ برگردد و در خانھ بماند، دیگر 
 بھ سر کار خود برنگردد و دستور و راھنمای قرنطینھ مسئول بھداشت را رعایت نماید. 

f. توانند از قرنطینھ خارج  گردند فقط در صورتی می ز اتمام قرنطینھ بھ سر کار خود برمیکارگرانی کھ قبل ا
شوند کھ بخواھند خدمات مورد نیاز برای کاھش کمبود جدی پرسنل در بخش ایمنی عمومی یا بخش 

مواقع شان کامل شود، در سایر ھای بھداشتی را ارائھ دھند.  این افراد تا زمانی کھ دوره قرنطینھ مراقبت 
 ھای قرنطینھ خواھند ماند. مشمول محدودیت

      
C.  ممکن است سایر قوانین یا مقررات ایالتی یا فدرال اعمال شود، از جملھ (اما نھ محدود بھ) مقررات ایمنی محل کار کھ

را الزام   19-کووید ھا یا استثنائاتی را درخصوص محدودیت در کار کردن پس از قرار گرفتن در معرض محدودیت
شود، آنھا را لغو یا  تھ از قوانین و مقررات ایالتی یا فدرال نمییک از مفاد این دستور، جایگزین آن دسنمایند. ھیچمی 

 کند.اصالح نمی
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-21-08.aspx
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توانند محل قرنطینھ خود را ترک کنند و وارد مکان دیگری اعم از دولتی یا ، نمی افرادی کھ ملزم بھ قرنطینھ شدن ھستند

و   بررسیھای پزشکی الزم. آنھا باید تمام الزامات مندرج در سند زیر را با دقت خصوصی شوند، مگر برای دریافت مراقبت 
) و  19-کووید ( 2019ویروس کرونای  دستورالعمل جداسازی و قرنطینھ خانگی برای افراد مبتال بھ عفونت: رعایت کنند 

 خانوار یا اعضای دارای تماس نزدیک. 
دچار شود (حتی اگر عالئمش خیلی  19-کووید عالئم و بھ تب، سرفھ یا تنگی نفس یا سایر  اگر فرد قرنطینھ شده بیمار شده 

جداسازی و قرنطینھ خانگی برای   دستورالعملخفیف باشد)، باید خود را در خانھ و بھ دور از افراد دیگر قرنطینھ کرده و 
را رعایت کند. دلیل این   ) و خانوار یا اعضای دارای تماس نزدیک19-کووید (  2019افراد مبتال بھ عفونت ویروس کرونای 

پذیر منتقل  مبتالست و در این صورت ممکن است این بیماری را بھ افراد آسیب 19-کووید مسئلھ این است کھ وی احتماالً بھ 
 کند.

 دھند یا ملزم بھ قرنطینھ شدن نیستند، باید:بھ قرنطینھ خود پایان می 14ام افرادی کھ قبل از روز تم
فوت از دیگران را  6تمام مداخالت غیردارویی توصیھ شده، از جملھ استفاده از پوشش صورت و حفظ حداقل فاصلھ  .1

 کامالً رعایت کنند.
خود را کنترل کنند و در صورت بروز عالئم، خود را جداسازی کرده و بالفاصلھ آزمایش  19-کووید شخصاً عالئم  .2

 بدھند. 

تواند اقدام (اقدامات)  شود از آن تخلف کند یا آن را رعایت ننماید، مسئول بھداشت می اگر فردی کھ مشمول این دستور می  
فرد برای ماندن در یک مرکز بھداشتی یا مکانی دیگر باشد   بیشتری را انجام دھد کھ ممکن است شامل بازداشت یا وادار کردن

تا از سالمت عموم مردم محافظت گردد. ھمچنین نقض این دستور جرم بوده و مجازات زندان، جریمھ یا ھر دو را در پی 
 دارد. 

 

 دستور از این قرار بود. 
  

 
 
 
 
 

 2021می  5        

 تاریخ  دکتر نیکالس جی ماس، دکترای پزشکی، کارشناس ارشد 

 مسئول بھداشت، شھرستان آالمدا  بھداشت عمومی
 


