
 
 

 

وری  28  2023ف�ب

 مح�  صحت عامه حالت اضطراریدر مورد پا�ان  آالم�دا  ص�خدمات مراقبت های  ادارەب�ان�ه 

ناح�ه  در   19-کوو�د مح� برای حالت اضطراری صحت عامه   دا تأی�د کرد که�آالم ناح�ه صحت  مسئول، Nicholas Moss��ت ا د
وریف 28امروز،  آالم�دا  در  در جوامع ما  19-کوو�د  به پا�ان � رسد. در حا� که کال�فرن�ا   19-وضع�ت اضطراری کوو�د مطابق با پا�ان ، �ب

�  19-کوو�د  مح� موقیت هستند. ما ا�نون در مورد و�رو� که باعثاضطراری صحت  وضع�ت  در مورد  ها  الم�ه، اعاستگردش حال  
در م�ان جمع�ت    معاف�تافزا�ش و  � دان�مداشت�م، ب�ش�ت  2020 به �سبت دا��ش که در مارچشود و نحوە محافظت از خود و �کد�گر  

س به تداوی مح� و  دە، دس�ت  کردە است.   کم  تهد�د این م���ض به صحت عامه را به اندازە قابل توج� به طور گس�ت

با�د از همان    گانباشندە  ن�ست که در جامعه ما با�ت خواهد ماند.  19-کوو�دمح� به معنای پا�ان   صحت اضطراری  حالت پا�ان اعالم�ه
های خدمات مراقبت  ادارە. ثابت شدە اند و د�گران تا حد ممکن مؤثر ابزارهایی استفادە کنند که در طول زمان در حفظ سالمت خود 

 : که  همه را �ش��ق � کند  ناح�ه آالم�دا هنوز هم  ص� 

 د؛ در خانه بمان�مثبت داشته باش�د،  19-شدن �ا اینکه نت�جه آزما�ش کوو�د م��ض  در صورت  •
)   19-تق��ت کنندە کوو�دنمودن در مورد وا�سیناسیون، از جمله در�افت  •  ؛به روز باش�د (بوس�ت
 د؛ستفادە کن�ا ماسک با ک�ف�ت و مناسباز  عفونتبرای محافظت ب�ش�ت در برابر  •
ون از خانه • � ش��د، برای اینکه   گر �کچا با �کد��ا ا�ر در داخل خانه  �ابد تا خطر کاهش   ە های کوچک جمع ش��د گرو در  و  ب�ی

ض و   دروازە  ، شود هوا به خویب داخل خانه  را چاالن کن�د؛�ا س�ستم های تصف�ه هوا را باز نمودە ها  کل�نی
 و را انجام ده�د   �ست ، تماس با فرد م��ض �ا م��ض شدندر صورت  •
� به  روش • ، فورا� با �ک ارائه دهندە مراقبت  نت�جه �ست تان و در صورت مثبت بودن  ردە را برنامه ر�زی ک تداویو مکان دس�ت

�د �ا از �ک   ص� های   .تا بدتر شدن عالئم ص�ب نکن�د ؛استفادە کن�د  منبع دولیت تماس بگ�ی

�ن راە   آن انجاممحافظت از خود و مدی��ت  رایب جهانگ�ی   در ج��ان تکامل این مرضتوان�م  هایی هستند که � این اقدامات احت�ا� به�ت
کای   ص� های  های جامعه و س�ستم مراقبت مشارکت با سازمان توسط ، یب منطقه   ناح�ه هایدا، مانند سایر  �آالم ناح�هده�م.  و �ش
ی کرد. ما از  19-مبارزە با کوو�درا در  ملتاجتما�،  های کلین�ک برای مشارکت با  های مح� کارو�ار   ها و  ، سازمانگانباشندە  ره�ب

 کن�م. �   یجامعه �شکر  های مداوم آنها برای محافظت از سالمیت  و تالش   مرض همه گ�ی در آغاز  ناح�ه آالم�دا 

 

https://www.gov.ca.gov/2022/10/17/governor-newsom-to-end-the-covid-19-state-of-emergency/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://covid-19.acgov.org/testing
https://sesamecare.com/covidca

