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دوستان و در بین  19-ھایی در مورد برگزاری ھالووین و روز مردگان بھ طور ایمن و جلوگیری از شیوع کوویدتوصیھ

 ھمسایگان
ھای رایج در مراسم رساند کھ بسیاری از فعالیت مقامات بھداشتی آالمدا کانتی و شھر برکلی مجددا بھ اطالع ساکنین می 

را بھ ھمراه دارد. محدود کردن حضور خود در تجمعات کوچک و اجرای  19-ھالووین و روز مردگان، خطر انتشار کووید 
کمک کند.   19-تواند بھ کاھش خطر شیوع کووید می -اند ویژه ھنگامی کھ تمام افراد واکسینھ نشدهبھ  -اقدامات ایمنی اضافی 

توانیم برای محافظت از خود و اطرافیانمان، از جملھ کودکان خردسال کھ ھنوز واجد شرایط  ھمھ با ھم باید تا آنجا کھ می 
 دریافت واکسن نیستند، تالش کنیم.

اکیدا توصیھ  کنید، ریزی می کنید یا برای آن برنامھ شرکت می  ھالووین و روز مردگانھای یتھمانطور کھ امسال در فعال
 انجام دھند: 19-کووید اقدامات زیر را برای محافظت در برابر  شود کھ تمام افراد می 

 واکسیناسیون کامل را دریافت کنید. •
o ھر سھ واکسن موجود در حال ھا بھترین عامل برای محافظت از ما در برابر بیماری ھستند واکسن .

ھای شدید، بستری شدن و مرگ ناشی از حاضر ایمن ھستند و بھ طور موثری خطر ابتال بھ بیماری 
 دھند. را کاھش می 19-کووید 

o :مرکز واکسیناسیون نزدیکی خود را پیدا کنید -https://covid
 19.acgov.org/vaccines.page?#availability و

https://www.cityofberkeley.info/covax/ 

 کنید ممکن است بھ آن مبتال باشید، در خانھ بمانید. اید یا فکر میمبتال شده 19-اگر بھ کووید •
o  مبتال است تماس نزدیک  19-کنید بیمار ھستید، یا اگر با فردی کھ بھ کووید احساس میدر صورتی کھ

 ھا شرکت نکنید. اید، در مراسم و فعالیت اید و ھنوز کامالً واکسینھ نشدهداشتھ

 از ماسک صورت استفاده کنید.  •
o د صرف نظر از را منتقل کنند. ھمھ بای 19-توانند بدون بروز عالئم، کووید افراد واکسینھ شده می

 ھای عمومی واقع در فضای بستھ از ماسک صورت استفاده کنند.وضعیت واکسیناسیون خود، در محیط
o پذیر و یا اند یا در صورت حضور افراد آسیبھای خصوصی کھ در آن تمام افراد واکسینھ نشدهدر محیط

 ماسک صورت استفاده کنید.شود از کسانی کھ سیستم ایمنی آنھا بھ خطر افتاده است، توصیھ می 
o پوشاند.تواند جایگزین ماسک صورت متناسب باشد کھ دھان و بینی شما را می ماسک لباس نمی 
o  ای محافظ خودداری کنید زیرا اگر ماسک لباس موجب از پوشیدن ماسک لباس بر روی ماسک پارچھ

 تواند خطرناک باشد. دشواری تنفس شود، این کار می

 دورھم جمع شوید.در فضای باز   •
o   شوند، مانند ھای مختلف دور ھم جمع میھا در فضای بستھ کھ طی آن افراد خانوادهانجام فعالیت

 -اند بھ ویژه برای افرادی کھ ھنوز واکسینھ نشده -ھای فضای بستھ، برای ھمھ زده یا مارپیچ ھای جن خانھ
 خطرناکتر ھستند.

 یمنی را انجام دھید.زنی، اقدامات ازنی و کاسھھنگام قاشق  •
o کنید، از ماسک صورت استفاده کنید یا زنی سنتی واقع در فضای باز شرکت می زنی و کاسھاگر در قاشق

 کاھش یابد. 19-فاصلھ خود را با دیگران حفظ کنید تا خطر ابتال بھ کووید 
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o یاد داشتھ باشید کھ بعد از کننده دست را با خود ببرید و بھ طور مرتب از آن استفاده کنید. بھ ضدعفونی
 ھای خود را بشویید. ویژه قبل از خوردن مواد غذایی، دستآمدن بھ خانھ و بھ

 تجمعات را با حضور افراد کمی برگزار کنید.  •
o  کند.را ایجاد می 19-تجمعات بزرگ، حتی اگر در خارج از منزل باشد، خطر ابتال بھ کووید 
o  10.000کننده در فضای بستھ یا بیش از شرکت  1000برگزاری رویدادھایی با حضور بیش از 

 مطابقت داشتھ باشد. راھنمای اَبَر رویدادھای کالیفرنیاکننده در فضای باز باید با شرکت 

ھا در تعطیالت، عالئم  ھا و فعالیتسمروز پس از شرکت در این مرا 14برای محافظت بیشتر از خود و عزیزان خود، حتماً 
ای داشتھ باشید زیرا بیشتر افراد در این روزھا عالئم را از توجھ ویژه 7تا   3خود را تحت نظر داشتھ باشید. بھ روزھای 

 دھند.خود بروز می

ر کامل واکسینھ اید، آزمایش دھید و اگر بھ طودر صورت مثبت بودن نتیجھ آزمایش شخصی کھ با او تماس نزدیک داشتھ
اید، خود را در خانھ قرنطینھ کنید. اگر ناخوش ھستید یا اگر نتیجھ آزمایش شما مثبت بود، صرف نظر از وضعیت نشده

 واکسیناسیون خود در خانھ بمانید و تحت جداسازی قرار بگیرید.

-آزمایش کووید و  آالمدا کانتی  19-آزمایش کووید  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد عالئم و آزمایش، بھ صفحھ وبسایت
ا مثبت شدن نتیجھ مراجعھ کنید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد اینکھ پس از مواجھھ با فرد بیمار ی  شھر برکلی 91

مراجعھ  شھر برکلی 19-کووید و  آالمدا کانتی 19-سازی و قرنطینھ کووید جداآزمایش باید چھ کار کنید، بھ صفحھ وبسایت 
ھای قرنطینھ ارائھ دھد، کودکان و نوجوانانی کھ در کنید. در صورتی کھ مدرسھ شما این گزینھ را بھ عنوان یکی از گزینھ 

قرنطینھ  کھ بابت این نوع تماس (خارج از محیط مدرسھ) تحت نیستندکنند واجد شرایط این شرکت می  K-12مدرسھ 
 قرار گیرند.  اصالح شده
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