من چه مدت باید در قرنطینه بمانم؟

FAQs
قرنطینه چیست؟

ً
قرنطینه فردی را که احتماال در معرض  ،SARS-CoV-2ویروس عامل  COVID-19بوده
است را از دیگران جدا یمکند.

من چه مدت باید در قرنطینه بمانم؟
واکسینه کامل
افراد واکسینه که با افرادی تماس داشتند که مشکوک به
 COVID-19هستند یا ابتالی آنها تایید شده است ،در صورت
ن
داشی همه معیارهای زیر ،نیاز به قرنطینه ندارند:
• حداقل  2هفته از زمان دریافت دوز واکسن آخر گذشته
باشد – دوز آخر واکسن به ن
معن دوز دوم در واکسنهای
دو دوزی (مثل فایزر ،مدرنا یا سایر واکسنهای موردتایید
ن
جهان مثل کوویدشیلد یا آسیازنکا) یا 1
سازمان بهداشت
دوز از واکسن تک دوزی (جانسون و جانسون) است.
و
•

از زمان آخرین تماس نزدیک ،عالیم  COVID-19نداشتند

واکسینه نشده
توصیه یمشود همه افراد تماس نزدیک آزمایش COVID-19
بدهند .در اغلب افراد واکسینهنشده ،دو گزینه برای ت ن
عیی مدت
قرنطینه وجود دارد .لطفا توجه داشته باشید که روز تماس ،روز
 0در نظر گرفته یمشود.
گزینه  :1در صورت عدم ابتال به  COVIDشما باید بعد از
تماس 10 ،روز در خانه بمانید.
گزینه  :2شما باید به مدت  7روز در خانه بمانید و اگر جواب
آزمایش  COVIDشما ن
منف باشد (آزمایش باید در روز  5یا بعد
از آن انجام شود) ،ترخیص یمشوید .اگر نتیجه مثبت بود ،یا
عالیم  COVIDداشتید ،باید بالفاصله خود را ایزوله کرده و با
ن
ن
درمان یا اداره بهداشت عمویم درباره
تامیکننده خدمات
راهنمای ایزوله تماس بگیید.

حن به افراد واکسینه شدهای که عالیم ندارند ،توصیه یمشود
 5-7روز بعد از مواجهه با مورد  COVID-19آزمایش بدهند.

اداره بهداشت عمویم کالیفرنیا روزآمد راهنمای  COVID-19را بر مبنای راهنمای  CDCتهیه کرده است که از این قسمت
 https://bit.ly/3hWbBPoقابل دریافت است
دستور افرس بهداشت ی
کانت آالمدا درباره قرنطینه را یمتوانید  https://bit.ly/3kznDQkاین قسمت ببینید
برای دریافت راهنمای کامل قرنطینه ،لطفا این بسته ایزوله/قرنطینه جامع  https://bit.ly/3hYz7vcرا ببینید .اگر قادر به دنبال کردن این
پیوند نیستید ،با شماره  510.268.2101تماس گرفته و درخواست کنید یک بسته برای شما پست شود.
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