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درباره فوریت واکسیناسیون و صدور دستور الزامی شدن استفاده از   Bay Areaدرخواست مسئوالن  
 19-پوشش صورت در فضای بسته برای پیشگیری از شیوع کووید

 ،  lameda، Contra Costa، Marinهای دستورهای اجباری شدن پوشیدن ماسک در فضای بسته در شهرستان

San Francisco، San Mateo، Santa Clara، Sonoma  و شهرBerkeley  شودشنبه اجرایی می از سه 
 

ادامه خواهد یافت ولی با شیوع   19-واکسیناسیون برای مقابله با بیماری خطرناک کووید  -، کالیفرنیا Alamedaشهرستان 
ت  نشده را مبتال کرده است، هشسیاری از افراد واکسینهشده و ب که درصد اندکی از افراد واکسینه 19-سویه دلتا کووید
ورهای بهداشتی برای اجباری کردن پوشیدن ماسک در مکان  Bay Areaمامور بهداشت   های  اقدام به صدور دست

رها، از  اند.سرپوشیده عمومی کرده مه افراد، صرف  3شنبه بامداد سه 12:01طبق این دستو ، ه نظر از وضعیت  آگوست
 استفاده کنند.  های سرپوشیده عمومی از پوشش صورتیون، باید در مکان واکسیناس

 
با وجود این، سویه دلتا درصد  شود.، از جمله سویه دلتا، محسوب می 19-واکسن همچنان کارآمدترین ابزار مقابله با کووید 

چشمگیری در برابر بیماری  را مبتال کرده است. این افراد از مصونیت   Bay Areaشده ساکن اندکی از افراد واکسینه
شده از پوشش صورت باعث پیشگیری از شیوع بیشتر  استفاده افراد واکسینه و مرگ برخوردارند.شدید، بستری شدن 

ز همه ساکنان واکسینه Bay Areaمسئوالن بهداشتی  شود.بیماری می  اند که هرچه  کردهساله و باالتر درخواست  12نشده ا
 اقدام کنند.  زودتر برای دریافت واکسن

 
، اظهار کرد: »پوشش صورت  Alamdedaمامور بهداشت شهرستان ،  (Nicholas Mossدکتر نیکوالس ماس )

استفاده از ماسک   استفاده کنند. 19-توانند از آن برای کاهش سرعت شیوع کووید ابزاری ساده و موثر است که همه می 
وقف این  واکسیناسیون، به ما در محافظت از یکدیگر و تنظر از وضعیت های سرپوشیده عمومی، صرفمکانصورت در 

ک می   کند.«موج تابستانی کم
 

میزان کنونی   شود.و محافظت از مردم صادر می  19-این دستورهای بهداشتی با هدف پیشگیری از شیوع عمومی کووید 
 الن بهداشتی را سبب شده است.نشده، نگرانی مسئویژه در بین جمعیت واکسینهو، به Bay Areaشیوع همگانی در محدوده 

پذیری آن در مقایسه با دیگر انواع این ویروس است که سرایت  19-این وضعیت تاحدی ناشی از شیوع سویه دلتا کووید 
که در برخی موارد حتی  اطالعات جدید دریافتی از مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری حاکی از آن است  بیشتر است.

د و بنابراین استفاده از پوشش صورت در فضاهای  ان شده عامل انتقال سویه دلتا به دیگران شدهافراد کامالً واکسینه
هم و تکمیلی می   شود. سرپوشیده سبب ایجاد الیه محافظتی م

 
واهد فضاهای سرپوطبق دستورهای بهداشتی جدید، پوشیدن ماسک صورت با اندازه مناسب در  شیده عمومی الزامی خ

ویژه اگر در نزدیکی افرادی  های سرپوشیده، عمومی یا خصوصی، بیشتر است؛ به در مکان  19-احتمال انتقال کووید  بود.
کنند که همه کارفرمایان پوشش صورت کافی  مسئوالن بهداشتی همچنین توصیه می  قرار بگیرید که با شما همخانه نیستند.

وکارها نیز دستور استفاده از پوشش صورت در فضای سرپوشیده ر در محیط کار قرار دهند و کسبر افراد حاضدر اختیا
 را اجرا کنند. 

 
دستورهای بهداشتی امروز با رهنمود مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری و اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا که پوشیدن 

ای عمومی سرپوشیده را به هماسک در مکان تا زمانی که این   کند، سازگار است.شده توصیه میمالً واکسینهمه افراد کاه
ها و نیز تقویت امکانات واکسیناسیون در سطح به پایش داده  Bay Areaدستورها تغییر یابد یا لغو شود، ماموران بهداشت 

مه خواهند داد.   منطقه ادا
 

 



  
 

 
 

 
های سرپوشیده عمومی از پوشش  باید در مکان استثنای موارد خاص()به ، همه ساکنان Alamedaطبق دستور شهرستان 

هان و بینی استفاده کنند. این دستور مشابه الزامات ایالتی استفاده از پوشش صورت برای   صورت با قابلیت پوشاندن د
 https://covid-نید:برای کسب اطالعات بیشتر درباره این دستور، به نشانی زیر مراجعه ک نشده است.ساکنان واکسینه

.masks-19.acgov.org/face 
 

برای کسب اطالعات درباره   ساله و باالتر رایگان است. 12ایمن، موثر، خصوصی و برای همه افراد  19-واکسن کووید 
https://covid-نشانی مراکز واکسیناسیون در محدوده محل سکونت خود، به  

19.acgov.org/vaccines.page?#availability  4-208-4829(مراجعه کنید یا باVAX (510-208-510   تماس
 سیون خود را کامل کنید. های واکسینااید، باید نوبتحتی اگر نوبت تزریق دوز دوم را از دست داده بگیرید.
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