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ک 19-کوویدهدایات برای تماس نزدی

آیا تماس نزدیک محسوب می شوید؟
ک ماحول محصور 19-دقیقه یا بیشتر با شخص مصاب به کووید15ساعت به مدت 24اگر در  مشترکاً در ی

ک محسوب می شوید .تنفس کنید، تماس نزدی

Guidance for Close Contacts (COVID-19) Update: 7/21/2022

ک :هدایات استفاده از ماس
هه برای محافظت از دیگران ضروری است10استفاده از یک ماسک کیپ به مدت  . روز بعد از یک مواج

ها، لطفا به این لنک مراجعه کنید :برای کسب معلومات اضافی درباره طرز استفاده موثرتر از ماسک 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-

Masking.aspx

ها یا واجد شرایط بودن دریافت دوز تقویتی، لطفاً به این سایت مراجعه کنیدبرای  www.bit.ly/Vx-Eligible:کسب معلومات اضافی درباره واکسین 

هستند، دوری کنید 19-روز از اشخاص که در معرض خطر مصاب شدن به نوع شدید مرض کووید10اگرچه قرنطین ضروری نیست، اما :نوت
هایی که باعث تضعیف سیستم ایمنی آنها شدند و اشخاص پیچ: مانند کاری افراد مسن، اشخاص مصاب به امراض مزمن، اشخاص مصاب به عارضه 
پیدا کنیدhttps://bit.ly/AC-C19منابع اضافی را در /برای کسب معلومات. نشده

هه داشته اید 19-اگر با کووید فرد تماس )مواج

ک (نزدی
اقدامات برای محافظت سایرین

هه با شخص مصاب به کووید ، 19-در صورت مواج
یضی با این حال، اگر عالئم مر. قرنطین شویدنیستیدمجبور

هید19-داشتید، طرز عاجل خود را جدا کنید و تست کووید !بد

دقیقه 15ساعت مجموعا به مدت 24یعنی طی مواجهه داشتن 
ک ماحول محصور مشترکاً تنفس کرده باشید :  مثالطرز. )در ی

هه مختلف، 3 هه 5مواج ک مواج 15دقیقه ای مساوی است با ی
.(دقیقه ای

روز قبل از شروع احساس 2هستید، 19-اگر مصاب به کووید
ا ی)عالئمی مثل سرفه، گلودرد، اسهال، خستگی، سردردی، 

روز قبل از نتیجه مثبت 2حتی اگر احساس کسالت ندارید 
هید( تست .می توانید این وایرس را سرایت د

هه تست کووید5الی 3• هید19-روز بعد از مواج .بد
های 10به مدت • هستید خاصتاً در فضا روز وقتی کنار دیگران 

ک محکم بپوشید ک ماس .محصور، ی
.ریدروز خود را با دقت منحیث داشتن عالئم تحت نظر بگی10به مدت •

هید در منزل و 19-اگر عالئم دارید، تا وقتی که تست کووید• بد
48الی 24اگر تست اولتان منفی شد، . دور از دیگران بمانید

هید زیرا برخی از اف راد ساعت صبر کنید و تست دیگری بد
.فورا نتیجه تست شان مثبت نمی شود19-مصاب به کووید

هدایات جداسازی پیروی 19-اگر تست کووید• شما مثبت شد، از 
https://bit.ly/AC-C19:کنید

-کوویدافراد ساکن، شاغل یا بازدید کننده از اماکن با خطر بلند سرایت•
های آسیب پذیر 19 ها، محابس، )یا دارای جمعیت  مثل آسایشگاه 

های افراد بی خانمان هگاه  هدایات اضافی این مراکز پی( پنا روی باید از 
.کنند
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