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ک پوشیده شودکانتی آالمیدا الزام دارد تا در بیشتر ماحول  های عمومی محصور ماس
 شده است. دو برابر  19-قبل، بستری شدن اشخاص در شفاخانه بخاطر کوویددر ماه  

، مقامات صحی کانتی آالمیدا اعالن  19-برای محدود کردن اثرات افزایش بستری شدن در شفاخانه بخاطر کووید – CAکانتی آالمیدا،  
ک الزامی است.2022جون   3جمعه  صبح   12:01های عمومی محصور، از امروز از ساعت  کردند که در بیشتر ماحول این   ، پوشیدن ماس

مامور صحی کانتی آالمیدا به نظارت باالی موارد کووید   شود که حوزه قضایی صحی محلی مستقل است.دستور، به شهر برکلی اعمال نمی
ه میتوان این دستور را طرز مصئون لغو کرد، اداو بستری شدن در شفاخانه برای تعیین اینکه چه زمانی می  دهد.م

ک زدن قویاً توصیه می 22-2021الی ختم سال تحصیلی   K-12های مکاتب کانتی آالمیدا برای ماحول ه  شود.الزام ندارد، اما ماس هم برای 
ک زدن الزامی است.های اطفال و جوانان بشمول مراقبت اطفال، مکتب تابستانه و پروگرامماحول  های جوانان الی حد امکان، ماس

ک می  19-کوویدموارد راپور شده روزانه   شوند که در طول  از نقطه اوج موج دلتای تابستان گذشته بیشتر شده و اکنون به سطوحی نزدی
های مشخص های خانگی و عفونتبه دالیل آزمایش مقایسه است.، در سطوح آزمایشی راپور شده آزمایشگاه قابل 21-2020موج زمستانی  

 نشده، موارد راپور شده تخمین کمتری از مجموع است.
هفته پذیرش روزانه جدید مریضان   انده بود در حال افزایش است.ثابت م  بستری شدن در شفاخانههای اولیه موج، همچنان بعد از اینکه در 

زهای اخیر به سرعت افزایش یافته است و حاال از اوج تابستان گذشته بیشتر شده است.  19-مصاب به کووید با در نظر داشت روند   در رو
 برسیم.  CDC»بلند«    جامعه  19-سطح کوویدفعلی، انتظار داریم به  

ما در دیتای خود تأثیرات نامتناسب ب  19-بر عالوه، وقتی موارد کووید االی جوامع دارای جلد رنگه را دوباره در آپریل افزایش یافت، 
اهده نکردیم. ک/التینی اکنون باالترین میزان مصاب شدن را در کانتی آالمیدا در میان کالنترین   مش این دیگر صحیح نیست و ساکنان هسپانی

 های نژادی/قومی دارند.گروپ
ماس  موا(Nicholas Moss)داکتر نیکالس  رد مصاب شدن به کووید در کانتی آالمیدا باعث  ، مامور صحی کانتی آالمیدا، گفت: »افزایش 

»ما دیتا را نادیده گرفته  شده تا افراد بیشتری در شفاخانه بستری شوند و اقدام امروز نشان دهنده جدی بودن وضعیت و شرایط است«.
اهد شد.توانیم پیشتوانیم و نمینمی ک بینی کنیم که این موج کی ختم خو ک موج رصت را به ما میها بهترین فبرگرداندن ماس دهد تا تاثیر ی

 طوالنی مدت را در جوامع خود محدود کنیم.«
زهای تقویت کننده،  19-کووید  پیچکاریبا اینکه  اهای، عفونت قبلی و دو شود، وایرس موجود باعث محافظت در برابر مریضی شدید می  دو

حتی با قویترین محافظت، این ارقام بلند عفونت،  یی در کانتی آالمیدا در گردش است.شود در سطح بسیار باالمی  19-که باعث کووید
می  دهد.اشخاص بیشتری را در معرض خطر و بستری شدن در شفاخانه قرار 



 
  

 

هوا پخش می ک الیه محافظتی اضافی در برابر عفونت ناشی از وایرسی که از طریق  ک زدن ی اهم میماس ک با پوشیدن   کند.شود، فر ماس
و هم اشخاص اطراف وی می کیفیت بلند ک زننده  ک بزنند، سرعت نشر هم باعث محافظت شخص ماس هر چه اشخاص بیشتری ماس شود و 

اهد کرد.  19-کووید ک بزنند. 2خردتر از اطفال  را کند خو  سال نباید ماس
( گفت: »ما از باشندگان، کارفرمایان  AC HCSA، مدیر سازمان خدمات مراقبت صحی کانتی آالمیدا )(Colleen Chawla)کولین چاوال  

ه گیر تشکر میو تشبث ی هم دهی به این مریض رفته است و دوباره باید  »متأسفانه کووید از بین ن کنیم.«های کانتی آالمیدا برای مقابله و جواب
دهیم.«  اقداماتی را برای محافظت از خود، دوستان و اعضای جامعه و پرسونل و حامیان در مقابل این وایرس بسیار عفونی انجام 

ه ک/التینی/پوست/آفریقایی  گیری، ساکنان سیاهدر دوران هم هسپانی تحت تأثیر ، و ساکنان جزایر اقیانوس آرام طرز نامتناسبی  a/xآمریکایی، 
ههای صحی را تجربه کردهاین جوامع طرز تاریخی نابرابری اند.قرار گرفته  19-کووید هم گیری این مسائل را آشکار و تشدید کرده اند و 
دهد.  19-های کوویدکانتی آالمیدا متعهد است الی حد امکان نابرابری است.  را تقلیل 

ه    ، مدیر(Kimi Watkins-Tartt)کیمی واتکینز تارت   ر همان  AC HCSAدپارتمان صحت عام اهد تکرا موارد، ش ، گفت: »ما با افزایش 
م هستند  »بسیاری از ساکنان با جلد سیاه و قهوه اند هستیم«.الگوی تأثیر نامتناسب باالی جوامع که سخت ضربه خورده ای، کارگران خط مقد

هستند که اغتوانند از خانه کار کنند و در محلکه نمی هستند.های کاری  ک، نشر کووید را در این  لب با مردم در تعامل  دستور پوشیدن ماس
 کند.«پذیر محدود میجوامع آسیب

ک، به باشندگان یادآوری می دهند: در صورت   19-شود که برای محدود کردن نشر کوویدعالوه بر پوشیدن ماس ه  اقدامات دیگری را ادام
ک انجام  مریضی بیماری یا مثبت بودن تست در منزل بما دهید و تجمعات کوچ نید، اگر عالئم داشتید یا در معرض مریضی بودید تست ب

هوادهید و در فضای باز نگه دارید یا در صورت تجمع در داخل خانه،   دهید. تهویه   را افزایش 
ک مراجعه کنید و در صورت مثبت  ، قویاً از شما میایداید یا دوز تقویت کننده نزدهواکسینه نشدهاگر  هستید به کلنی اهیم اگر واجد شرایط  خو

لوماتی  برای منابع مع صحبت کنید. تداویهای بهداشتی خود درباره  دهنده مراقبتبودن تست کووید و داشتن عالئم خفیف یا متوسط با ارائه
 مراجعه کنید.  19-ویب سایت کوویدبه  

###  
 بعد چاشت، برای مصاحبه در دسترس هستند، لطفاً به 4بعد چاشت الی  2ماموران صحی کانتی آالمیدا امروز پنج شنبه از ساعت  

pio@acgov.org-eoc    در تماس شوید.  510-267-8001ایمیل بزنید یا برای زمانبندی با 
(   800با مساحت کل بیش از   ترین کانتی در ایالت کالیفورنیا است.مین( پرجمعیت7کانتی آالمیدا ، واقع در منطقه خلیج سانفرانسیسکو شرقی، هفتمین 

مربع و جمعیت بیش از   ک ساحه بزرگ ثبت نشده   1.6مایل  همچنین ی ه و قریوی و  میلیون نفر، کانتی آالمیدا بشمول ساحات جغرافیایی شهری، حوم
میها در کشور رتبهترین کانتیشود و منحیث یکی از متنوعکانتی آالمیدا با تنوع قومی غنی خود شناخته می است. جامعه  بر بنیاد سروی  شود.بندی 

هستند و کدام گروپ نژادی یا قومی اکثریت در آن وجود ندارد. 32.1، 2018آمریکا در سال  بر عالوه، بربنیاد   فیصد از جمعیت کانتی متولد خارج 
معارف کالیفورنیا، در سال مکاتب دولتی  لسان توسط متعلمان لسان انگلیسی در سیستم 60،  2020-2019های  اظهارات دیپارمنت  در کانتی    K-12های 

 شود.آالمیدا صحبت می
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