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ه؛ افراد واکسینه نشد•
یا

واکسینه شده و واجد •
شرایط دریافت دوز 

که هنوز **بوستر
دوز بوستر خود را 

نکردهانددریافت

.درخانهبمانید19-روز، بعد از آخرین تماس نزدیک با فرد مبتال به کویید5حداقل •
نه را ام یا بعد از آن نتیجه آزمایش منفی تان باشد، می توانید قرنطی5در روز واگر همچنان فاقد عالئم هستید•

دهید5در روز  .ام پایان 
 است، از توصیه های قرنطینه پیروی کنیدمثبتاگر نتیجه آزمایش تان.

دهید، بهترین کار این است• دهید، یا تصمیم گرفتید آزمایش ن روز 10که تا در صورتی که نمی توانید آزمایش 
.در قرنطینه بمانید

.روز را وقتی کنار دیگران هستید، مخصوصا در محیط های بسته، ماسک بزنید10کل این •
دهید• در صورتی که . در صورتی که دارای عالئم هستید، در صورت امکان، در خانه بمانید و آزمایش 

دهید یا نتیجه آزمایش تان مثبت است، از توصیه های قرنطینه پیروی کنید .نمی توانید آزمایش 

ر افرادی که دوز بوست•
یارا دریافت کردند؛ 

افراد واکسینه شده ای•
که هنوز واجد شرایط 

دریافت دوز بوستر 
نیستند

دهید5روز • .ام آزمایش 
 است، از توصیه های قرنطینه پیروی کنیدمثبتاگر نتیجه آزمایش تان.

برای )روز وقتی کنار دیگران هستید، مخصوصا در محیط های بسته، ماسک مناسبی بپوشید10به مدت •
اهنمای پوشیدن ماسک در زیر را مالحظه کنید (.کسب اطالعات بیشتر، ر

دهید• در صورتی که . در صورتی که دارای عالئم هستید، در صورت امکان، در خانه بمانید و آزمایش 
دهید یا نتیجه آزمایش تان مثبت است، از توصیه های قرنطینه پیروی کنید .نمی توانید آزمایش 

سواالت چه مدت باید در قرنطینه بمانم؟
پرتکرار

چیست؟ قرنطینه
، قرار 19-، ویروس عامل بیماری کوییدSARS-CoV-2قرنطینه افرادی که احتماال در معرض 
.گرفتند را از دیگران جدا و دور می کند

How Long Should I Stay in Quarantine? Update: 1/14/2022
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روز بعد از شروع آلودگی شما به ویروس، برای محافظت از سالمت دیگران ضروری 10پوشیدن ماسک مناسب به مدت 
:جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه استفاده موثر از ماسک، لطفا به این لینک مراجعه نمایید. است

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-
Masking.aspx

کار** دریافت افراد واکسینه شده و واجد شرایط دریافت دوز بوستر، که هنوز دوز بوستر را(: برای پرسنل مراقبت درمانی اعمال نمی شود)محیط
:نکردند، در صورتی می توانند به سرکار خود برگردند که فاقد عالئم باشند و

ه با فرد مبتال به کویید5الی 3نتیجه آزمایش تشخیصی که ظرف • .باشدمنفیاز آنها گرفته شده است 19-روز بعد از آخرین مواجه
www.bit.ly/Vx-Eligible:برای مالحظه تعاریف افراد واجد شرایط دوز بوستر لطفا به این لینک مراجعه نمایید

:نکته
دهند( اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا)CDPHو CDCدستورالعمل های فوق جدیدترین توصیه های  ر آنها به عنوان یک گزینه در اختیا. را بازتاب می 

روز همچنان ایمن ترین 10قرنطینه شدن از دیگران به مدت . روز وجود داشته باشد5شما قرار داده شدند، با این حال خطر انتقال ممکن است بعد از 
.گزینه است

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
http://www.bit.ly/Vx-Eligible

