پرسش های 
متداول

ینهبمانم؟
باید درقرنط
چه مدت

ینه بهاین معناست کهفرد یر اکهاحتماالد رمعرضکووید19-قرا رگرفته است ،ازدیگران دو ر
قرنط
ستو رقرنطین ه شهرستان آالمداذک رشده است.
نگ هداریم .هم هقوانینقرنطینه د رد
طینهشوم1؟
سینهشدهباشم،آیابایدقرن
اگرکامال اوک
شتر موارد،خیر!
بی
در
شید،
شتهبا
شانهایندا
شید ون
سینهشدهبا
اگرکامال واک
2
تالبه
لزومینداردکهپس ازتماسنزدی ک بافردمب
رنطینهشوید.
کووید19-ق
شانهایندارندنیز
سینهشدهکهن
فرادکامال-واک
شتر ا
بی
بتالبهکووید19-
انندپس ازتماسنزدی کبافرد م
میتو
به محلکاربازگردند.
تثنا هایی وجود دارد:
مینهاس
دراین ز
ینهشدهکه در مکان هایگرو هی
فرادکامال-واکس
•ا
کنند3،باید همچنانبه مدت 14روز پس از
زندگی می
ینهب مانند.
تماس نزدی ک درقرنط

• ارائهد هندگان خدمات در مانی4باید رهنمودبازگشت به
نیا
لیفر
کار در  AFL 21-08.2ادارهب هداشت عمومیکا
را رعایتکنند.

طینه 
سینهنشدهباشم ،چه مدتباید درقرن
اگرکامال اوک
بمانم؟
رنطینه -14
سینهنشدهباشد،رعایتق
اگرکامال واک
فظت ازافراد وکا هشاحتمال
ترین راه محا
روزهایمن
شیوعکووید 19-است.
بیماریشدید،مثال
بتالبه
ستعد ا
فراد م
رتبابا ا
اگر م
شید ،رعایت
ستمایمنی ،درتماسبا
فراد دچارنقصسی
ا
یابد.
شتری می
بی
رنطینه ا همیت
ق
باید
کنید،3
اگر درمکانگرو هیزندگییاکار می
به مدت  14روزپس ازآخرینتماسنزدی ک در
نید.
ینهبما
قرنط
سبه میشود؟
طینهچگونه محا
دوره  14روزهقرن
بتال «روز »0
آخرین روزتماسنزدی کبافرد م
نتیجه
شید و
شتهبا
شانهایندا
محسوب میشود.اگرن
رنطینه -14روزهشما
فیباشد ،دورهق
آزمایششما من
یابد.
پایان می
در روز 15
مثال،اگرآخرینتماسنزدی کشما در 1ژوئن رخ
رنطینه 2ژوئن وآخرین روز
خستین روزق
دادهباشد،ن
آن 15ژوئن خوا هدبود.

یید اداره غذا و دارو ()FDAیاسازمان ج هانیب هداشت
فت آخرین (یایگانه) دوز واکسن موردتا
1کامال-واکسینهشدهبه این معناستکه حداقل 2هفته از دریا
()WHOسپریشدهباشد.
فتهباشید ،حتی اگر هر دوشما از ماس ک
تالبهکووید19-قرارگر
یقه در محدوده 6فوتیفرد مب
2تماسنزدی کبه این معناستکهبه مدت مجموعا حداقل  15دق
فتنکوتاه مدت ولیگسترده در معرض ذرات
شید.بازه هایکوتاهترتماسکه مجموع آن هابه  15دقیقهبرسدنیز در این محاسبه منظور میشود.قرارگر
فادهکردهبا
است
فهکند،شما مشمول اینتعریف میشوید .ارائهدهندگان
تقیمابهصورتشماسر
تالبهکووید19-نیزتماسنزدی ک محسوب میشود .اگرفردبیمار مس
نفسیفرد مب
ت
نند.
خدمات درمانیکهبا دیگرانتماسنزدی ک دارند،باید همچنان ر هنمود ارزیابی ریس ک  CDCرا رعایتک
لندمدت ،مراکز اصالح وتربیت ،هتل هایسکونتت ک-اتاقی ( ،)SROخوابگاه ها وسرپناه ویژهبیخانمان ها راشامل میشود.
 3مکانگرو هیشامل مراکز مراقبتب
فت،
نند و ممکن است در معرض عوامل آلوده (خون،با
فراد ،اعم ازحقوقبگیر وبدون دستمزد،که در مراکز مراقبت ازبیمارانکار میک
4کادر درمانیشامل ا
ترشحاتبدن و وسایل،سطوحیا هوای آلوده)قراربگیرند ،میشود HCP .در محلکاربر اساس ر هنمود ارزیابی ریس ک و محدودیت هایکاری ویژهکادر درمانی
فتن در معرضکووید ، 19-آلوده محسوب میشود.
با احتمالقرارگر
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طینه خارج 
چهکسی میتواندپس از  10روز ازقرن
شود؟
رنطینه خارج
انیدپس از  10روز ازق
تی میتو
درصور
تبا در معرض
شید و مر
شتهبا
شانهایندا
شویدکههیچن
بیماری خطرناک
بتالبه
ستعد ا
فراد م
تماسنزدی کبا ا
شید.مثال ،اگرآخرینتماسنزدی کشما
نگرفتهبا
قرار
رنطینه -10
خستین روزق
در 1ژوئن رخ دادهباشد،ن
روزهشما 2ژوئن وآخرین روز آن 11ژوئن خوا هد
بود.
باید:
قرنطینهشماکمتر از  14روزباشد،
اگر مدت
•به مدت 14روز نشانه هایکووید 19-را دربدن خود
بی ماری،
بتالشدنبه نشانه های
پایشکنید .درصورت م
ینهکنید،با ارائهد هنده خدمات درمانی
باید خود راقرنط
گیرید و آزمایشبد هید.
تماس ب
ستفادهکنید وبه مدت 14
• ازپوششصورت ( ماس ک) ا
فرادغیر همخانه خود
فوتی را از ا
فاصله حداقل -6
روز
رعایتکنید.

مبتالشدهباشم ولیکامال 
قبالبهکووید19-
اگر
طینهشوم؟
سینهنشدهباشم،باز همبایدقرن
اوک
شید ولی
بتالشدهبا
شتهبهکووید 19-م
اگر طی  3ماهگذ
رنطینهشدنیا
شید ،الزامیبرایق
شتهبا
شانهایندا
ن
آزمایش دادننخواهید داشت.
باید
بیماری دچارشوید،
شانه های
اگر ظرف  3ماهبهن
بگیرید .ممکناست
با ارائهدهنده خدمات درمانیتماس
الزمباشدکه دوباره آزمایشبدهید.

طینهباید آزمایشبدهم؟
آیا در دورهقرن
باید
بیماریشوید،
شانه های
رنطینه دچارن
اگر در مدتق
شت ه
شانهایندا
تی اگرن
بالفاصله آزمایشبدهید .ح
کندکه در روز 5یاپس
شن هاد می
پی
شیدACPHD ،
با
کنید.
کثرتا روز  )10در آزمایششرکت
از آن (حدا

طینه 
فتن دورهقرن
پیش ازپایانیا
انند
چهکسانی میتو
به محلکاربازگردند؟
ارائهدهندگان خدمات درمانی ( )HCPدر مراکز
باید رهنمود AFL
ستاریتخصصی
قبت حاد وپر
مرا
رنیا رارعایت
ف
لی
 21.08.2ادارهب هداشت عمومیکا
لیت در
باید ازفعا
لبته HCP ،در مکان هایدیگر
کنند .ا
ینه معافشود،مگراینکهکمبودبحرانی از
دورهقرنط
باشد5.
شته
کنان وجود دا
نظرتعدادکار

کنش اضطراری و ماموران خدمات
ماموران وا
اجتماعیکه در مراکزرفا هیکودکانیادیگر مراکز
زندگیکمکیبهشکل چ هره-به-چ هرهبا مراجعان
انند در دورانکمبودکادر
سروکار دارند ،میتو
ینهبه محل
یافتن دورهقرنط
پایان
پیش از
اضطراری
کاربازگردند.

شتر دربارهاینشرایط خاص،
بی
برایکسب اطالعات
رستان آالمدا مراجعهکنید.
رنطینهش ه
ستورق
به د

فینباشد .درصورت
فرادتحتپوششکا
5کمبودبحرانیکارکنان زمانی رخ مید هدکهتعدادکارکنان الزمبرای ارائه مراقبت ایمن ازبیماران،ساکنانیا ا
وقوعکمبودبحرانی درتعدادکارکنان مرکز درمانی ،مسئوالن مرتبطبایدلغو مراجعات و روال های غیرضروری،تعدیلبرنامهکاریکارکنان،لغویابهتاخیر
بجاکردننیرو های HCPبرایتامینکارکنان موردنیاز درفعالیت های مراقبت ازبیمار را
تخدامنیروی جدیدبرای  ، HCPو جا
انداختن مرخصیکارکنان ،اس
مدنظرقرار د هند .اطالعاتبیشتر دربارهکمبودبحرانیکارکنان در راهبرد های جبرانکمبودکادر خدمات درمانی  CDCارائهشده است .اگر  LTCFدر
دورانشیوع همهگیریباکمبودبحرانینیرویکار روبروشود،بایدبه ر هنمود هایتکمیلی  ACPHDدر زمینهقرنطینه مراجعهکند.
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