هدایاتبرایتماسنزدی ک

کووید19-

آیاتماسنزدی ک محسوب میشوید؟

یقهیابیشترباشخصمصاببهکووید 19-مشترکا ً دری ک ماحول محصور
اگر در 24ساعتبه مدت  15دق
نفسکنید،تماسنزدی ک محسوب میشوید.
ت
اگرباکووید 19-مواج هه داشتهاید (فردتماس

اقداماتبرای محافظتسایرین

نزدی ک)

درصورت مواج ههباشخص مصاببهکووید ، 19-
مجبورنیستید قرنطینشوید.بااین حال،اگر عالئم مریضی
داشتید ،طرز عاجل خود را جداکنید وتستکووید 19-بد هید!

•
•
•

مواجهه داشتن یعنی طی  24ساعت مجموعابه مدت  15دقیقه
فسکردهباشید( .طرز مثال:
دری ک ماحول محصور مشترک ا ًتن
 3مواج هه مختلف 5 ،دقیقهای مساوی استبای ک مواج هه 15
دقیقهای).
اگر مصاببهکووید  19-هستید 2 ،روزقبل ازشروع احساس
عالئمی مثل سرفه،گلودرد ،اسهال ،خستگی،سردردی( ،ی ا
حتی اگر احساسکسالتندارید  2روزقبل ازنتیجه مثبت
تست) میتوانید این وایرس راسرایت د هید.

•

 3الی  5روزبعد از مواج ههتستکووید19-بد هید.
به مدت  10روز وقتیکنار دیگران هستید خاصتا ً درفضا های
محصور،ی ک ماس ک محکمبپوشید.
به مدت  10روز خود رابا دقت منحیث داشتن عالئمتحتنظربگیرید.
تیکهتستکووید19-بد هید در منزل و
• اگر عالئم دارید،تا وق
فیشد 24 ،الی 48
تست اولتان من
دور از دیگرانبمانید .اگر
ساعتصبرکنید وتست دیگریبد هید زیرابرخی از افراد
مصاببهکووید19-فورانتیجهتستشان مثبتنمیشود.
تستکووید 19-شما مثبتشد ،از هدایات جداسازیپیروی
• اگر
کنیدhttps://bit.ly/AC-C19 :
افرادساکن،شاغلیابازدیدکننده از اماکنبا خطربلندسرایتکووید-
یشگاه ها ،محابس،
19یا دارای جمعیت هایآسیبپذیر (مثلآسا
فی این مراکزپیروی
پنا هگاه هایافرادبیخانمان)باید از هدایات اضا
کنند.

نوت :اگرچهقرنطینضرورینیست ،اما  10روز از اشخاصکه در معرض خطر مصابشدنبهنوعشدید مرضکووید  19-هستند ،دوریکنید
فراد مسن ،اشخاص مصاببه امراض مزمن ،اشخاص مصاببه عارضه هاییکهباعثتضعیفسیستمایمنی آنهاشدند و اشخاصپیچکاری
مانند :ا
فی را در  https://bit.ly/AC-C19پیداکنید
نشده.برایکسب معلومات/منابع اضا
فت دوزتقویتی،لط
فی درباره واکسین هایا واجد شرایطبودن دریا
برایکسب معلومات اضا
ف ا ًبه اینسایت مراجعهکنیدwww.bit.ly/Vx-Eligible :

هدایات استفاده از ماس ک:

فظت از دیگران ضروری است.
فاده ازی ک ماس ککیپبه مدت  10روزبعد ازی ک مواج ههبرای محا
است
فابهاینلن ک مراجعهکنید:
فاده موثرتر از ماس ک ها،لط
فی درباره طرز است
برایکسب معلومات اضا
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-ofMasking.aspx
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