چه مدتباید درقرنطینبمانم؟

سواالت
رایج

ن
قرنطی یچ است؟
قرنطی ز
ز
یعن اشخاص که ممکن است در معرض  SARS-CoV-2که وایرس عامل کووید 19-است
بوده باشد را از دیگران دور یمکند.
• پیچکاری نشده

قرنطین

•
•

بعد از آخرین تماس با شخص مصاب به کووید ، 19-حداقل  5روز در ز ز
منل بمانید.
اگر بدون عالمت مانده باشید ،بعد از روز پنجم قرنطینه یمتواند ختم شود.
 قبل از ختم قرنطینه ،در روز پنجم یا بعد از آن باید برای کووید 19-تست دهید
 اگر تست مثبت بود ،توصیههای جداسازی را تعقیب کنید
 اگر قادر به انجام تست نیستید یا نیمخواهید تست بدهید ،ر
ز
قرنطی بمانید.
بهن است ًایل روز 10
ً
مجموعا  10روز از یک ماسک مناسب در حضور دیگران استفاده کنید ،خاصتا در ماحولهای محصور
ز
اضاف به رهنمودهای ماسک زدن ذیل رجوع کنید).
( برای معلومات
اگر عالئم انکشاف دادید ،در ز ز
منل بمانید و اگر ممکن بود تست بدهید .اگر نیمتوانید تست بدهید یا
تستتان مثبت است ،توصیههای جداسازی را تعقیب کنید.

•

در روز  5تست بدهید.
 اگر تست مثبت بود ،توصیههای جداسازی را تعقیب کنید
 استثناء :بعد از مصاب شدن به عفونت کووید 19-ایل  90روز به تست دادن زضورت ندارید.
ً
 10روز از یک ماسک مناسب در حضور دیگران استفاده کنید ،خاصتا در ماحولهای محصور (برای
ز
اضاف به رهنمودهای ماسک زدن ذیل رجوع کنید).
معلومات
اگر عالئم انکشاف دادید ،در ز ز
منل بمانید و اگر ممکن بود تست بدهید .اگر نیمتوانید تست بدهید یا
تستتان مثبت است ،توصیههای جداسازی را تعقیب کنید.
ی
های زندگ یمکنند ،کار یمکنند یا طرز منظم از ساحات با خطر بلند شیوع شدید
افرادی که در ماحول ی
ا
کووید 19-بازدید یمکنند یا جمعیت آسیبپذیر دارند (مثل :خانههای کهنساالنان ،محبسها ،رسپناههای
ز
اضاف این مرکز را رعایت کنند.
اشخاص ییخانمان) باید هدایات

•
•

بدونقرنطین

• طرز مکمل پیچکاری
شده
• مصاب شدن قبیل به
عفونت کووید19-
یط  90روز گذشته

•
•
•

نوت (:) 4/18/22

کانن  Alamedaهمچنان از هدایات  CDCپنوی یمکند که سختگنانهتر از هدایات است که در حال ز
حوزه قضای محیل صیح ر
حاض ذریعه وزارت
ی
ز
ر
قضای مستقل صیح محیل است ،اتخاذ شده است .هدایت فوق حداقل ضوریات کانن
حوزه
یک
که
Berkeley
شهر
و
California
عامه
صحت
ی
 Alamedaرا لست یمکند ،اگرچه خطر انتقال ممکن است در  5روز گذشته وجود داشته باشد .دور ماندن از دیگران به مدت  10روز همچنان
مصئونترین انتخاب است.
ً
ز
برای کسب معلومات درباره
واکسیها یا مجاز بودن برای دوزهای تقویت کننده ،لطفا مراجعه کنید بهwww.bit.ly/Vx-Eligible :

هدایت ماس ک زدن :

پوشیدن ماسک مناسب برای محافظت از دیگران ایل  10روز بعد از قرار ر ز
گرفی در معرض ،زضوری است.
ً
برای کسب معلومات درباره موثرترین استفاده از ماسک ،لطفا به این لنک مراجعه کنید:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
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