چه زمانی میتوانم ازقرنطینه خارج شوم؟
افرادیکهنتیجه آزمایش
کویید 19-آن ها مثبت است
(قرنطینه)
درصورتیکهنتیجه آزمایشکویید-
19شما مثبت است،بایدبدونتوج هبه
وضعیت واکسیناسیون خودیانداشتن
عالئم ،خود راقرنطینهکنید.

توصیه ها

اقدامتوصیهشده
• به مدت حداقل  5روز در خانهبمانید.
•

یصی
درصورتیکه عالئمنداریدیا در حالبهبود هستند ونتیجه آزمایشتشخ
نفی است،بعد از  5روز میتوانیدبهقرنطینهپایان د هید.
(ترجیحا آنتیژن) م

فتید آزمایشند هید،بهترینکار این
• اگرنمیتوانید آزمایش د هیدیاتصمیمگر
استکهتا  10روز درقرنطینهبمانید.
•

درصورتبروزتب،تا زمانیکهتب حداقلبه مدت  24ساعتبرطرفشود
فن)قرنطنیهباید ادامهیابد.
(بدونمصرف دارو هایتببر مثلتیلنولیا ایبوپرو

درصورتیکهسایر عالئم روبهبهبودنیستند،تا زمانبرطرفشدن عالئمیا
•
تابعد از  10روز همچنان درقرنطینهبمانید.
• برای اینکهبدانید آیا در خطرباالیابتالبهبیماریشدیدکوییدقرار دارید و
فت درمان هایکویید هستیدبا ارائه د هنده خدماتپزشکی خود
واجدشرایط دریا
تماسبگیرید.شما میتوانید در https://covid-19.acgov.org/antibody-
 treatmentاطالعاتبیشتریکسبکنید.

نکته:

یفرنیا) رابازتاب مید هند .آنهابه
دستورالعمل هایفوق جدیدترینتوصیه های  CDCو ( CDPHادارهب هداشت عمومیکال
تقال ممکن استبعد از  5روز وجود داشتهباشد.
عنوانی کگزینه در اختیارشماقرار دادهشدند،با این حال خطر ان
جداسازی از دیگرانبه مدت  10روز همچنانایمنترینگزینه است.

را هنمایپوشیدن ماس ک:

فظت از
پوشیدن ماس ک مناسببه مدت  10روزبعد ازشروع آلودگیشمابه ویروس،برای محا
یشترین
سالمت دیگرانضروریاست.شما میتوانید در مورد اینکه چگونه میتوانیدبا ماس کب
فظت را داشتهباشید در
محا
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the Most-out-of-Masking.aspxاطالعاتبیشتریکسبکنید.

Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19 Information:
(510) 268-2101

www.acphd.org

ب ه روزرسانیشده2022/22/3 :

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer

?When Can I Leave Isolation

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

Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19 Information:
(510) 268-2101

www.acphd.org
Update: 7/21/2022

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer

)Guidance for Close Contacts (COVID-19

Spark Point

المد کانتی
بع آ ا
منا
بعیبرای کم ک
منا
منابع مالی
سازمان

اطالعات:

تماس

کم ک های مالیبرایکم کبه خانوا رهای واجد
شرایطبراساس درآمدبرایپرداخت اجاره و
هزینه خدماتش هری ،همبرایپرداختبد هی های
معوقهگذشته و هم آینده.

1-833-430-2122
https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overview.ht
ml#renter

به خانواده های واجدشرایطبر اساس درآمدکم ک میکندتا
 15ماه اجاره و هزینه خدماتش هری را ،همبرایبد هی های
معوقهگذشته و هم آینده،پرداختکنند.

https://www.ac-housingsecure.org/

( HELPبرنامهکم ک و اسکان اضطراری)

برای جلوگیری ازبیخانمانی و انتقالبه مسکن
دائمی،کم ک اضطرارییکباره رابهساکنان آالمدا
کانتی ارائه مید هد.

510-259 2200

خدمات اجتماعی آالمداکانتی SSA
(Alameda County Social Services
)SSA

کم ک های عمومی ( )GAوکم ک هاینقدیپن اهندگان
(،)RCAبرنا مهکم کنقدیبرای مهاجران ( Cash
،Assistance Program for Immigrants
فرادیکه واجدشرای ط هستندکم ک و
)CAPIبه ا
حمایت ارائه میکند.

510-263-2420
https://www.alamedasocialservices.org/public
/services/financial_assistance/cash_assistance
_program_for_immigrants.cfm

لیک خلیجشرقی ( Catholic
خیریه هایکاتو
)Charities East Bay

کم ک درپرداخت اجارهبرایساکنان اوکلند

 www.cceb.org؛ 510-768-31004985-860-510

Season of Sharing

کم ک هزینه اجاره و رهنبرای خانواده ها

ودیعه اجاره در طولکوویدCA 19-
()CA Covid-19 Rent Relief
برنامهکم ک درپرداخت اجاره اضطراری آالمدا
کانتی ( Alameda County Emergency
)Rental Assistance Program

صندوق اضطراری دستمزدبراییکبار رفت و
آمد ( One Fare Wage Emergency
)Fund
شورای وحدت ()The Unity Council

Centro Legal de la Raza

پروژهسالمتسطح عملیاتی (Street Level
)Health Project

هدایاینقدیبهکارگرانساعتی

ایمیلHoEmLodgP@acgov.org :
برای ارائه درخواست ،اینفرم درخواست رابهصورت آنالین
تکمیلکنید.

510-272-3700
https://www.alamedacountysocialservices.org/ourservices/Shelter-and-Housing/Other-Support/season؛ of-sharing
https://ofwemergencyfund.org/help

کم ک  EDDو ،CalFreshکم ک های مربوطبه خدمات
ش هری و مسکن و خدمات مرتبطباشغل( .زبان انگلیسی،
اسپانیایی و زبان مام)

(510) 535-6101
ایمیلadmin@unitycouncil.org :؛
www.unitycouncil.org/career-center

کم ک اجارهای اضطراریبرایساکنان آال مداکانتی و
بع.
سایر منا

https://www.centrolegal.org/
510-437-1554

بع و درخواستسازمان ودیعه اجاره در طول
کم کبا منا
کووید CA 19-زبان ها :انگلیسی ،اسپانیایی و مام (مایان)

؛(510) 306-4835
http://streetlevelhealthproject.org/

منابع مسکن ()Housing Resources

اطالعاتی در مورد دسترسیبهپن اهگاه ها ،مسکن موقت و
سایر مسکن های اضطراری درکانتی آالمدا

PG&E

کم کی کبارهبرایصورتحس اب،ترتیبپرداخت وتمدید 1-800-933-9677
(برنا مه دستیابی)
فیف ( PG&Eبرنا مه مراقبت)
تخ

برنامهکم کبه مراجعهکنندگان
EBMUD (EBMUD Customer
)Assistance Program

کم ک درپرداختقبض آب

تماسبا 211؛ http://211alamedacounty.org/

1-866-403-2683

226  و216  داخلی510-881-0300
https://www.spectrumcs.org/

)LIHEAP کم ک مربوطبهقبضبرق (برنا مه

(Spectrum مرکز اجتماعی اسپکتروم
Community Center)

المد کانتی
بع آ ا
منا
منابعیبرایکم ک

منابع غذایی
سازمان

اطالعات

نتی
بان ک غذایی آالمداکا
(Alameda County
)Food Bank

همان روزیک هتماس میگیرید ،خط را هنماشما راب ه ( 510-635-3663دوشنبه – جمع ه 9صبح – 4بعد از
منبع مواد غذایییا غذایگرم متصل میکند.ک مک در ظ هر)
مکانیاب غذایی (:)Food Locator
درخواست .Cal Fresh
 www.foodnow.netو www.comidaahora.net

خدماتتوزیع غذا (Food
)Distribution Services
CalFresh

تماس

https://covid-19.acgov.org/covid19assets/docs/food-housing-finance/food-accessresource-list-2021.06.21.pdf

بع غذاییشامل وعده های
ف هرست منا
غذایی مدرس ه وساعات خرید ویژه
از طریقپیوند های موجود در لیست.
CalFreshیکبرنام هک مکتغذیهای مکمل
( Supplemental Nutrition Assistance
 )SNAP ،Programاستک هب ه خانواده ها در خرید
غذای مغذیک مک میکند.

1-800-422-9495
طرحک مک های غذایی مکمل (Supplemental
)Nutrition Assistance Program، SNAP؛
https://www.mybenefitscalwin.org/

منابع درمانی و دارویی
سازمان/اطالعات
ای بی مهسال مت (Health Insurance
کمک به ثبتنما بر
سیر برنا مه ها)
) Medi-CAL( Enrollment Assistanceو ا

شتی نزدیک خود
لینیک ب هدا
فتن پزشک یاک
یا

تماس
1-800-422-9495

;https://www.mybenefitscalwin.org/
;http://alamedasocialservices.org/public/index.cfm

510 297-0230
https://www.alamedahealthconsortium.org/health-center/
http://www.alamedahealthsystem.org/locations/

پشتیبانی/مشاوره عاطفی:
سازمان
انتی (Alameda
فتاری آالمداک
س به بخش ب هداشت ر
ستری
د
)County Behavioral Health ACCESS
انتی (Crisis
موار بحرانی آالمداک
شتیبانی در د
خدمات پ
)24( Support Services of Alameda Countyساعته)
سیر های خانوادگی )(Family Paths Helpline
خط تلفن راهنمای م
(24ساعته(

تماس
1-800-491-9099
دوشنب ه -جمع ه 8:30-5:00
1-800-273-8255
1-800-829-3777

