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کانتی آالمیدا الزام داردتا دربیشتر ماحول های عمومی محصور ماس کپوشیدهشود

فاخان هبخاطرکووید 19-دوبرابرشده است.
در ماهقبل،بستریشدن اشخاص درش

فاخان هبخاطرکووید ،19-مقاماتصحیکانتی آالمیدا اعالن
فزایشبستریشدن درش
کانتی آالمیدا– CA ،برای محدودکردناثرات ا
کردندک ه دربیشتر ماحول های عمومی محصور ،از امروز ازساعت 12:01صبح جمع ه  3جون ،2022پوشیدن ماس ک الزامی است .این
دستور،ب هش هربرکلی اعمالنمیشودک ه حوزهقضاییصحی محلی مستقل است .مامورصحیکانتی آالمیداب هنظارتب االی مواردکووید
فاخان هبرایتعیین اینک ه چ ه زمانی میتواناین دستور را طرز مصئونلغوکرد ،ادا م ه می دهد.
وبستریشدن درش
کانتی آالمیدابرای ماحول های مکاتب  K-12الی ختمسالتحصیلی  2021-22الزامندارد ،اما ماس ک زدنقوی ا ًتوصی ه میشود.برای هم ه
فال ،مکتبتابستان ه وپروگرام های جوانان الی حد امکان ،ماس ک زدن الزامی است.
فال و جوانانبشمول مراقبت اط
ماحول های اط
موارد راپورشده روزان هکووید 19-ازنقط ه اوج موج دلتایتابستانگذشت هبیشترشده و اکنونب هسطوحینزدی ک میشوندک ه در طول
فونت های مشخص
موج زمستانی  ،2020-21درسطوح آزمایشی راپورشده آزمایشگاهقابل مقایس ه است.ب ه دالیل آزمایش های خانگی و ع
نشده ،موارد راپورشدهتخمینکمتری از مجموع است.
فزایش است.پذیرش روزان ه جدید مریضان
فاخان هثابت ماندهبود در حال ا
فت ه های اولی ه موج،بستریشدن درش
همچنانبعد از اینک ه در ه
فت ه است و ح اال از اوجتابستانگذشت هبیشترشده است.با درنظر داشت روند
فزایشیا
مصابب هکووید 19-در رو زهای اخیرب هسرعت ا
فعلی ،انتظار داریمب هسطحکووید 19-جامع ه «بلند» CDCبرسیم.
فت ،ما در دیتای خودتأثیراتنامتناسبب االی جوامع دارای جلد رنگ ه را
فزایشیا
بر عالوه ،وقتی مواردکووید 19-دوباره درآپریل ا
مش اهدهنکردیم .این دیگرصحیحنیست وساکنان هسپانی ک/التینیاکنونب االترین میزان مصابشدن را درکانتی آالمیدا در میانکالنترین
گروپ هاینژادی/قومی دارند.
فزایش موا رد مصابشدنب هکووید درکانتی آالمیداباعث
فت« :ا
داکترنیکالس ماس ) ،(Nicholas Mossمامورصحیکانتی آالمیدا،گ
فت ه
فاخان هبستریشوند و اقدام امروزنشان دهنده جدیبودن وضعیت وشرایط است»« .ما دیتا رانادیدهگر
فرادبیشتری درش
شدهتا ا
نمیتوانیم ونمیتوانیمپیشبینیکنیمک هاین موجکی ختم خو اهدشد.برگرداندن ماس ک هابهترینفرصت راب ه ما می دهدتاتاثیری ک موج
طوالنی مدت را در جوامع خود محدودکنیم».
فظت دربرابر مریضیشدید میشود ،وایرس
فونتقبلی و دو اهای موجودباعث محا
بااینک هپیچکاریکووید ،19-دو زهایتقویتکننده ،ع
فونت،
فظت،این ارقامبلند ع
ک هباعثکووید 19-میشود درسطحبسیارب االیی درکانتی آالمیدا درگردش است .حتیباقویترین محا
فاخان هقرار می دهد.
اشخاصبیشتری را در معرض خطر وبستریشدن درش

فونتناشی از وایرسیک ه از طریق هواپخش میشود،فر اهم میکند.پوشیدن ماس کبا
فی دربرابر ع
فظتی اضا
ماس ک زدنی ک الی ه محا
فظتشخص ماس ک زننده و هم اشخاص اطراف وی میشود و هر چ ه اشخاصبیشتری ماس کبزنند،سرعتنشر
فیتبلند همباعث محا
کی
فال خردتر از 2سالنباید ماس کبزنند.
کووید 19-راکند خو اهدکرد .اط
فرمایان
فت« :ما ازباشندگان،کار
کولین چاوال ) ،(Colleen Chawlaمدیرسازمان خدمات مراقبتصحیکانتی آالمیدا () AC HCSAگ
فت ه است و دوبارهباید
فان هکووید ازبیننر
وتشبث هایکانتی آالمیدابرای مقابل ه و جواب دهیب ه این مریض ی هم هگیرتشکر میکنیم« ».متأس
فونی انجام دهیم».
فظت از خود ،دوستان و اعضای جامع ه وپرسونل و حامیان در مقابل این وایرسبسیار ع
اقداماتی رابرای محا
فریقایی آمریکایی ،هسپانی ک/التینی ،a/x/وساکنان جزایر اقیانوس آرام طرزنامتناسبیتحتتأثیر
در دوران هم هگیری،ساکنانسیاهپوست/آ
فت هاند .این جوامع طرزتاریخینابرابری هایصحی راتجرب هکردهاند و هم هگیریاین مسائل را آشکار وتشدیدکرده
کووید19-قرارگر
است.کانتی آالمیدا متع هد است الی حد امکاننابرابری هایکووید 19-راتقلیل دهد.
فزایش موارد،ش اهدتکرا ر همان
فت« :مابا ا
کیمی واتکینزتارت ) ،(Kimi Watkins-Tarttمدیر دپارتمانصحت عام ه ،AC HCSAگ
الگویتأثیرنامتناسبب االی جوامعک هسختضرب ه خوردهاند هستیم»« .بسیاری ازساکنانبا جلدسیاه وق هوهای،کارگران خط مقد م هستند
ک هنمیتوانند از خان هکارکنند و در محل هایکاری هستندک ه اغلببا مردم درتعامل هستند .دستورپوشیدن ماس ک،نشرکووید را در این
جوامع آسیبپذیر محدود میکند».
عالوهبرپوشیدن ماس ک،ب هباشندگانیادآوری میشودک هبرای محدودکردننشرکووید 19-اقدامات دیگری را ادام ه دهند :درصورت
مریضیبیمارییا مثبتبودنتست در منزلبمانید،اگر عالئم داشتیدیا در معرض مریضیبودیدتستب دهید وتجمعاتکوچ ک انجام
فزایش دهید.
دهید و درفضایبازنگ ه داریدیا درصورتتجمع در داخل خان ه،ت هوی ه هوا را ا
اگر واکسین هنشدهایدیا دوزتقویتکنندهنزدهاید،قوی ا ً ازشما می خو اهیماگر واجدشرایط هستیدب هکلنی ک مراجع هکنید و درصورت مثبت
بع معلوماتی
فیفیا متوسطبا ارائ ه دهنده مراقبت هایب هداشتی خود دربارهتداویصحبتکنید.برای منا
بودنتستکووید و داشتن عالئم خ
ب ه ویبسایتکووید 19-مراجع هکنید.
###

مامورانصحیکانتی آالمیدا امروزپنجشنبه ازساعت 2بعد چاشت الی 4بعد چاشت،برای مصاحبه در دسترس هستند ،لطفا ًبه
eoc-pio@acgov.orgایمیلبزنیدیابرای زمانبندیبا  510-267-8001درتماسشوید.
کانتی آالمیدا  ،واقع در منطق ه خلیجسانفرانسیسکوشرقی ،هفتمین (7مین)پرجمعیتترینکانتی در ایالتکالیفورنیا است.با مساحتکلبیش از 800
مایل مربع و جمعیتبیش از  1.6میلیوننفر،کانتی آالمیدابشمولساحات جغرافیاییش هری ،حوم ه وقریوی و همچنینی کساح هبزرگثبتنشده
است.کانتی آالمیداباتنوعقومی غنی خودشناخت ه میشود و منحیثیکی از متنوعترینکانتی ها درکشور رتب هبندی میشود.بربنیاد سروی جامع ه
آمریکا درسال 32.1 ،2018فیصد از جمعیتکانتی متولد خارج هستند وکدامگروپنژادییاقومیاکثریت در آن وجودندارد.بر عالوه،بربنیاد
اظهارات دیپارمنت معارفکالیفورنیا ،درسال های 60 ،2019-2020لسانتوسط متعلمان لسان انگلیسی درسیستم های مکاتب دولتی  K-12درکانتی
آالمیداصحبت میشود.

