فراد داریتماسنزدی ک کویید19-
دستورالعملبرای ا
آیاشمای کفرد دارایتماسنزدی کبه شمار میروید؟
یقهیابیشتربای کفرد مبتالبهکویید 19-هوای محیط
درصورتیکهشما طی 24ساعتبه مدت  15دق
نفسکنیدشمای کفرد دارایتماسنزدی ک محسوب میشوید.
سربستهیکسانی رات
درصورتیکهباکویید 19-مواج هه داشتهاید

یگران
اقدامات محافظت از د

(فرد دارایتماسنزدی ک)
•

درصورت مواج ههبای کفرد مبتالبهکویید ، 19-
مجبورنیستید قرنطینهشوید.با این حال ،درصورت دچ ار شدن
به عالئمبیماری،فورا خود را جداکنید و آزمایشکویید 19-
بد هید!

•
•

مواجهه داشتنبه معنی این استکه طییک دوره  24ساعته
فس
به مدت مجموعا  15دقیقه هوای محیط سربستهیکسانیتن
شود ( .مثال 3 :رویارویی مختلف 5 ،دقیقهای مساوی استبا
ی ک مواج هه  15دقیقهای).
اگر مبتالبهکویید  19-هستید 2 ،روزقبل ازشروع احساس هر
گونه عالئمی مثل سرفه،گلودرد ،اسهال ،خستگی،سردرد( ،یا
حتی اگر احساسکسالتندارید  2روزقبل ازنتیجه مثبت
آزمایش)شما میتوانید این ویروس راسرایت د هید.

•

3تا  5روزبعد از مواج هه آزمایشکویید19-بد هید.
بسته
تیکنار دیگران هستیدبه ویژه درفضا هایسر
به مدت  10روز وق
ی ک ماس ککیپبپوشید.
به مدت  10روز خود را ازنظر داشتن عالئمبه دقت زیرنظرقرار
د هید.
تیکه آزمایشکویید19-
• درصورت دچارشدنبه عالئم،تا وق
بد هید در خانه و دور از دیگرانبمانید .اگر آزمایش اولشما
فیشد24 ،تا  48ساعتصبرکنید و آزمایش دیگریبد هید
من
زیرابرخی از افراد مبتالبهکویید19-فورانتیجه آزمایششان
مثبتنمیشود.
• اگر آزمایشکویید 19-شما مثبتشد ،ازدستورالعمل جداسازی
پیرویکنیدhttps://bit.ly/AC-C19 :
افرادساکن،شاغلیابازدیدکننده اماکنیکه ازنظرسرایتشدید
کویید19-پر خطر هستندیا دارای جمعیت هایآسیبپذیر میباشند (مثل
یشگاه ها ،زندان ها،پنا هگاه هایافرادبیخانمان)باید ازدستورالعمل
آسا
فی این مراکزپیروی نمایند.
اضا

فرادی که در معرض خطر ابتالبهنوعشدیدبیماریکویید 19-قرار دارند دوری
نکته:گرچه الزمنیستقرنطینهشوید ،امابه مدت  10روز از ا
فرادیکه واکسینه
فراد مبتالبه عارضه هاییکهباعثتضعیفسیستمایمنی آنهاشدند ،و ا
فراد مبتالبهبیماری های مزمن ،ا
فراد مسن ،ا
کنید مانند :ا
نشدهاند.کسب اطالعات /منابعبیشتر را در  https://bit.ly/AC-C19پیداکنید

فابه اینسایت مراجعه نماییدwww.bit.ly/Vx-Eligible :
فت دوزبوستر،لط
جهتکسب اطالعاتبیشتر در مورد واکسن هایا واجد شرایطبودن دریا

دستورالعمل استفاده از ماس ک:

فظت از دیگران ضروری است.
فاده ازی ک ماس ککیپبه مدت  10روزپس ازی ک مواج ههبرای محا
است
فابه اینلین ک مراجعهکنید:
فاده موثرتر از ماس ک ها،لط
جهتکسب اطالعاتبیشتر در موردنحوه است
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-ofMasking.aspx
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