چه زمانی میتوانمقرنطین راترککنم؟
اشخاصیکهنتیجهتست
کویید 19-آن ها مثبت است
(قرنطین)
تستکویید19-
درصورتیکهنتیجه
شما مثبت است،بایدبدونتوجهب ه
وضعیت واکسیناسیون خودیانداشتن
عالیم ،خود راقرنطینکنید.

توصیه ها

اقدامتوصیهشده
• به مدت حداقل  5روز در خانهبمانید.

•

درصورتیکه عالیمنداریدیا در حالبهبود هستند ونتیجهتستتشخیصی
نفی است،بعد از  5روز میتوانیدبهقرنطین خاتمه د هید.
(ترجیحا انتیجن) م

•

تستند هید،بهترینکار این استکه
فتید
تستبد هیدیاتصمیمگر
اگرنمیتوانید
الی  10روز درقرنطینبمانید.

•

درصورتبروزتب،تا وقتیکهتب حداقلبه مدت  24ساعتبرطرفشود
فن)قرنطینباید ادامهیابد.
(بدون مصرف دوا هایضدتب مثلتیلنولیا ایبوپرو

•

درصورتیکه دیگر عالیم روبهبهبودنیستند،تا زمانبرطرفشدن عالیمیا
الیبعد از  10روز همچنان درقرنطینبمانید.

•

رائه د هنده خدمات طبی خود درتماسشویدتاببینیدآیاشما در خطربلند
مریضیشدیدکووید مجازبهتداویکووید هستیدیانی  .از این ویبسایت
کسبکنید https://covid-
میتوانید معلوماتبیشتر
19.acgov.org/antibody-treatment

نوت:

یفرنیا) رابازتاب مید هند .آنهابه حیث
طرزالعمل هایفوق جدیدترینتوصیه های  CDCو ( CDPHادارهصحت عامهکال
تقال ممکناستبعد از  5روز وجودداشتهباشد .جداسازی از
ی کگزینه در اختیارشماقرار دادهشدند،با این حال خطر ان
دیگرانبه مدت  10روز همچنانمصئونترینگزینه است.

ر هنمایپوشیدن ماس ک:

فظت از
پوشیدن ماس ک مناسببه مدت  10روزبعد ازشروع آلودگیشمابه وایرس،برای محا
فظتبا ماس ک از این
فتبیشترین محا
صحت دیگرانضروری است .میتوانید درباره نحوه دریا
آدرس معلوماتبیشتر حاصلکنید
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Mostout-of-Masking.aspx

Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19 Information:
(510) 268-2101

www.acphd.org

ب ه روزشده3/22/2022 :

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer

?When Can I Leave Isolation

نتی آالمیدا
منابعکا
منابعکم کرسانی

منابع مالی
سازمان

معلومات:

تماس

کم ک مصرفپو ِلکرایه دورانکویید19-
کالیفرنیا ( CA Covid-19 Rent
) Relief

بل های خدماتی معوق ه
برایپرداخت اقساطپو ِلکرای ه و ِ
وآتیب ه خانوار های واجدشرایط درآمدیک مک مصرف
تادی ه میکند.

پولکرایه در
پروگرامکم ک مصرف ِ
شرایط اضطراریکانتی آالمیدا
( Alameda County Emergency
) Rental Assistance Program

ب ه خانوار های واجدشرایط درآمدیک مک میکنداقساط
بل های خدماتی معوق ه وآتی خود راب ه مدت
پو ِلکرای ه و ِ
 15ماهتادی هنمایند.

( HELPپروگرامکم کرسانی و اسکان
موقت درشرایط اضطراری)

ب هساکنینکانتی آالمیدابرای جلوگیری ازبیخانمان
شدن آن ها و انتقالب ه مسکن دائمیک مک مصرف
اضطراییکبارهتادی ه میکند.

خدمات اجتماعیکانتی آالمیدا SSA
(Alameda County Social
)Services SSA

ک مک مصرف عمومی ()، GAک مک مصرفنقدیبرای
پنا هندگان () RCAپروگرامک مک مصرفنقدیبرای
م هاجرین () CAPIب ه اشخاص واجدشرایط
پشتیبانی عرضه میکند.
ک مک مصرف و

موسسات خیریهکاتولی ک ایستبی
() Catholic Charities East Bay

کم ک مصرفپو ِلکرای هبرایساکنین اوکلند

 510-768-3100؛ 510-860-4985
www.cceb.org

کم ک مصرفپو ِلکرای ه و ودیع هبرایفامیل ها

510-272-3700
https://www.alamedacountysocialservi
ces.org/our-services/Shelter-andHousing/Other-Support/season-ofsharing

فصل اشتراک () Season of Sharing

صندوق اضطراری معاش عادالنه ( One
) Fare Wage Emergency Fund

ارائ ه امتیازاتنقدیب هکارگرانساعتی

شورای وحدت ( The Unity
) Council

 EDDوک مک مصرف ، CalFreshک مک مصرف
ف ه.
بِل های خدماتی و مسکن و خدمات مربوطب ه وظی
یسی،اسپانیایی و زبان مایایی)
(انگل

مرکز حقوقی رضا ( Centro Legal
) de la Raza

کم ک مصرفپو ِلکرای ه درشرایط اضطراریبرای
ساکنینکانتی آالمیدا و دیگر منابع.

پروژهصحت درسطحسرک ( Street
) Level Health Project
منابع اسکان () Housing Resources

ارائ هکم کب ه ارائ ه درخواستبرایکم ک مصرفپو ِل
افت منابع.زبان ها:
فرنیا و دری
کرای ه دورانکویید19-کالی
یسی،اسپانیایی و مایایی ( مایان)
انگل

1-833-430-2122
https://housing.ca.gov/covid_rr/program
_overview.html#renter
https://www.ac-housingsecure.org/

510-259 2200
ایمیلHoEmLodgP@acgov.org :
ج هت ارائ ه درخواست،اینتقاضانام هآنالین را
تکمیلنمایید

510-263-2420

https://www.alamedasocialservices.org/publ
ic/services/financial_assistance/cash_assista
nce_program_for_immigrants.cfm

https://ofwemergencyfund.org/help
510-535-6101
ایمیل admin@unitycouncil.org :؛
www.unitycouncil.org/career-center

https://www.centrolegal.org/
510-437-1554
 510-306-4835؛
http://streetlevelhealthproject.org/

معلومات در مورددسترسیب هپنا هگاه ها،اسکان موقت ،بانمبر 211ب هتماسشوید؛
http://211alamedacounty.org/
و غیره اسکان اضطراری درکانتی آالمیدا

PG&E

کم ک مصرفی کبارهبِل های،تسویه وتمدیدقسط
(پروگرام ) Reach

9677- 933- 800- 1
فیف ( PG&Eپروگرام مراقبتی)
تخ

پروگرامکمکمصرف برای مشتری
EBMUD (EBMUD Customer
)Assistance Program

کم ک مصرفتادی هٔبِل آب

1-866-403-2683

منابعکانتی آالمیدا
منابعکم کرسانی

منابع غذایی
تماس
510-635-3663
) عصر4  صبح الی9 (دوشنب ه الی جمع ه؛
 وwww.foodnow.net :غذایاب
www.comidaahora.net
https://covid-19.acgov.org/covid19assets/docs/food-housing-finance/foodaccess-resource-list-2021.06.21.pdf
1-800-422-9495
پروگرامک مک مصرفتغذی ه مکمل
https://www.mybenefitscalwin.org/

معلومات

سازمان
بان ک غذایکانتی آالمیدا
Alameda County (
) Food Bank

خط امداد همان روزیک هب هتماسشویدشما راب هیک منبع
ک مکب ه ارائ ه.فی میکند
خوراک هیا وعدهٔ غذاییگرم معر
. Cal Fresh درخواستبرای
ف هرست منابع غذایی از جمل ه وعده های غذاییک ه در مکتب ارائ ه
میشوند وساعات خاص خریداری از طریقلینک های موجود در
.اینف هرست

Food ( خدماتتوزیع غذا
Distribution
) Services

) SNAP( یکپروگرامک مک مصرفتغذی ه مکملCalfresh
استک هبرای خریداری مواد غذایی مغذیب ه خانوار ها
.ک مک مصرفتادی ه میکند

Calfresh

منابعبیمهصحی
تماس

 معلومات/سازمان

https://www.mybenefitscalwin.org/;
http://alamedasocialservices.org/public/index.cfm;

1-800-422-9495

 و غیرهMedi-CAL( ک مکبهثبتنام دربیمهصحی
Health Insurance Enrollment ( )پروگرام ها
) Assistance

510 297-0230
https://www.alamedahealthconsortium.org/health-center/
http://www.alamedahealthsystem.org/locations/

ی ک داکتریاکلینی کصحینزدی ک خود راپیداکنید
) Locate a doctor or health clinic close to you(

: مشاوره/ حمایت عاطفی

تماس

سازمان

1-800-491-9099
 دوشنبه الی جمعه5:00  الی8:30 از

Alameda ( دسترسیبهصحت رفتاریکانتی آالمیدا
) County Behavioral Health ACCESS

1-800-273-8255

) ساعته24( خدماتپشتیبانی در دورانبحرانکانتی آالمیدا
) Crisis Support Services of Alameda County(

1-800-829-3777

Family Paths ( ) ساعته24( خط امداد راهفامیل
) Helpline
Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line

Colleen Chawla – Agency Director

Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer

COVID-19 Information:
(510) 268-2101
Email: ncov@acgov.org
www.acphd.org

Alameda County Resources
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