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ها توصیه
چه زمانی می توانم از قرنطینه خارج شوم؟

افرادی که نتیجه آزمایش 
ها مثبت است 19-کویید آن

(قرنطینه)
اقدام توصیه شده

در صورتی که نتیجه آزمایش 
است، باید مثبتشما 19-کویید

بدون توجه به وضعیت 
الئم، واکسیناسیون خود یا نداشتن ع

.کنیدقرنطینهخود را 

.روز در خانه بمانید5به مدت حداقل •
هستند • ش نتیجه آزمایودر صورتی که عالئم ندارید یا در حال بهبود 

روز می توانید به 5است، بعد از منفی(جیحا آنتی ژنتر)تشخیصی 
هید .قرنطینه پایان د

ترین کار اگر نمی توانید آزمایش دهید یا تصمیم گرفتید آزمایش ندهید، به•
.روز در قرنطینه بمانید10این است که تا 

ساعت 24در صورت بروز تب، تا زمانی که تب حداقل به مدت •
های تب بر مثل تیلنول یا ایبوپر)برطرف شود  (  وفنبدون مصرف دارو

.قرنطنیه باید ادامه یابد
شدن در صورتی که سایر عالئم رو به بهبود نیستند، تا زمان برطرف•

همچنان در قرنطینه بمانید10عالئم یا تا بعد از  .روز 
هستید، مخصوصا در محی10مجموعا به مدت • ط روز وقتی کنار دیگران 

، راهنمای برای کسب اطالعات بیشتر)های بسته، ماسک مناسبی بپوشید 
(.پوشیدن ماسک در زیر را مالحظه کنید

:راهنمای پوشیدن ماسک
روز بعد از شروع آلودگی شما به ویروس، برای محافظت از 10پوشیدن ماسک مناسب به مدت 
، جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه استفاده موثر از ماسک. سالمت دیگران ضروری است
:لطفا به این لینک مراجعه نمایید

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

:نکته
های  های فوق جدیدترین توصیه  ها به . را بازتاب می دهند( اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا)CDPHو CDCدستورالعمل  آن

.  روز وجود داشته باشد5عنوان یک گزینه در اختیار شما قرار داده شدند، با این حال خطر انتقال ممکن است بعد از 
همچنان ایمن ترین گزینه است10جداسازی از دیگران به مدت  .روز 

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

