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الزامکانتی آالمیدابهپوشیدن ماس ک دراکثر محیط های عمومیسربسته

تالب هکویید 19-در ماهگذشت هبیش از دوبرابرشده است.
فراد مب
بستری ا

تالب هکویید19-بربستری ها ،امروز مقاماتب هداشت عمومیکانتی
فزایش موارداب
کانتی آالمیدا –کالیفرنیا ج هت محدودکردنتاثیر ا
آالمیدا اعالمکردندک هپوشیدن ماس ک در اکثر محیط های عمومیسربست ه ازساعت 12:01بامداد جمع ه 3 ،ژوئن 2022 ،الزامی خو اهد
فاظی مستقلب هداشت محلیب هشمار میرود اعمالنمیشود.برایتعیین زمانلغو
شد .این دستوربرایش هربرکلیک هی ک حوزه استح
تالب هکویید وبستری ها ادام ه می دهد.
فسرب هداشتکانتی آالمیداب هنظارت روی موارداب
ایمناین دستور ،ا
فاده از
کانتی آالمیداپوشیدن ماس ک در محیط های مدارس  K-12راتاپایانسالتحصیلی  2021-22الزامینخو اهدکرد ،ام ا همچنان است
ماس کاکیداتوصی ه میشود .درتمامیسایر محیط هایکودکان ونوجوانان ،از جمل ه مراکزنگ هداری ازکودکان ،مدارستابستانی و
فاده از ماس ک الزامی خو اهدبود.
برنام ه هاینوجوانان درصوت امکان است
بال
فت ه است واکنون در حال رسیدنب هسطوحی استک هق
تالکویید 19-ازپی ک موج دلتایتابستانگذشت هفراتر ر
گزارش روزان ه موارداب
در موج زمستان 2020-21ش اهد آنبودیم،ک هباسطوحتعداد انجام آزمایشاتگزارششدهتوسط آزمایشگاه هاقابل مقایس ه میباشد .موارد
گزارششدهب ه دلیل انجام آزمایشات خانگی و آلودگی هایشناسایینشدهکمتر از میزانکلبرآوردشده است.
تالب هکویید 19-در
فزایش است.پذیرش های جدید روزان هبیماران مب
فت ه های اول این موج روب ه ا
بستری هانیزبعد ازی ک دورهثبات د ر ه
فت ه است.باتوج هب ه روندفعلی ،انتظار داریم
فت ه است و در حال حاضر ازپی کتابستا نگذشت هفراتر ر
فزایشیا
رو زهای اخیرب هسرعت ا
ب ه زودیب هسطحکویید 19-جامع ه «ب اال» CDCبرسیم.
فزایشکرد ،ما در داده های خودتاثیرنامتناسبی روی جوامع رنگین
تالب هکویید 19-در ماه آوریلشروعب ه ا
بعالوه ،هنگامیک ه موارداب
پوست مش اهدهنکردیم .اینپدیده دیگرصدقنمیکند و در حال حاضرساکنین هیسپانی ک/التینتبار دربینبزرگترینگروه هاینژادی/
تال درکانتی آالمید ا هستند.
قومی دارایب االتریننرخاب
تالب هکویید درکانتی آالمیدا
فزایش موارداب
فسرب هداشتکانتی آالمیدا« ،در حال حاضر ا
فت ه دکترنیکالس موس ( ) Nicholas Mossا
ب هگ
فراد میشود و اقدام امروز وخامت اوضاع رابازتاب میکند»« .مانمیتوانیم داده ها رانادیده
منجرب هبستریشدنتعدادبیشتری از ا
فاده از ماس کبهترینفرصت رابرای مافر اهم میکندتا
بگیریم ،ونمیتوانیم زمانپایاناین موج راپیشبینیکنیم.بازگشت مجددب ه است
تاثیری ک موج طوالنیبر جوامع مان را محدودکنیم».
فظتایجاد میکنند ،اما ویروسی
گرچ ه واکسیناسیونکویید،19-بوست رها ،آلودگیقبلی و دار وهای موجود دربرابرنوعشدیدبیماری محا
تالیب اال
فظت هایقوی ،اینتعداداب
ک هباعثکویید 19-میشود درسطوحبسیارب االیی درکانتی آالمیدا در حالگردش است .حتیبا محا
فتنب هبیمارستانقرار می دهد.
فرادبیشتری را در معرض خطر و ر
ا

فیفر اهم مینماید.پوشیدنی ک
فظت اضا
پوشیدن ماس ک دربرابر آلودگیب ه ویروسیک ه از طریق هواسرایتپیدا میکندی ک الی ه محا
فرادیک ه ماس ک میزنندب هکندکردن
فظت میکند وتعداد هر چ هبیشتر ا
فرادپیرامون آن ها محا
فادهکننده و هم از ا
فیت هم از است
ماس کباکی
سرایتکویید19-کم ک خو اهدکرد.کودکان زیر 2سال الزمنیست ماس کبپوشند.
کولین چاواال ( )Colleen Chawlaمدیرسازمان خدمات مراقبت درمانیکانتی آالمیدا ( ) AC HCSAاظ هار داشت «ما ازساکنین،
فان ه،کویید
فرمایان وکسب وکا رهایکانتی آالمیدابابت ادام ه دادنب ه مقابل هبااین چالش در واکنشب هاینپاندمیسپاسگزاریم»« .متاس
کار
فظ ت از خود ،دوستان و اعضای جامع ه وکارکنان و مراجعین دربرابراین ویروسبسیار
فت ه است وبار دیگر ،مابایدبرای محا
ازبیننر
مسری وارد عملشویم».
فریقایی آمریکایی ها  ،هیسپانی ک/التینتبار/التینکس وساکنین جزایر اقیانوس آرامب ه طورنامتناسب
درکل دورانپاندمی،سیاهپوستان /آ
درگیرکویید19-شدند.این جوامع در طولتاریخنابرابری هایب هداشتی راتجرب هکردند و اینپاندمیاین مسائل و مشکالت را آشکار و
تشدیدکرده است.کانتی آالمیدا متع هد استنابرابری هایکویید 19-راتا جاییک ه ممکن استک اهش دهد.
کیمی واتکینز-تارت ( ) Kimi Watkins-Tarttمدیر ادارهب هداشت عمومی  AC HCSAاظ هار داشت« ،ماش اهد هستیمک ه همان الگوی
تال در حال وقوع است»« .بسیاری ازساکنانسیاهپوست و
فزایش موارداب
تاثیرنامتناسببر جوامعب هشدت آسیب دیده مجددابا ا
سرخپوستکارکنان خط مقدم هستندک هنمیتوانند در منزلکارکنند و در محیط هایکاری هستندک ه مکررابا عموم مردمسروکار دارند.
دستورپوشیدن ماس کسرایتکویید را در این جوامع آسیبپذیر محدود خو اهدکرد».
عالوهبرپوشیدن ماس ک،ب هساکنین خاطرنشان میشودک هبرای محدودکردنسرایتکویید 19-همچنان انجام اقدامات دیگر را ادام ه
دهند:اگرکسالت داریدیا آزمایشتان مثبت است در خان هبمانید؛اگر دارای عالئم هستیدیا مواج ه ه داشت هاید آزمایش دهید؛ و دو رهمی های
فزایش دهید.
کوچ ک و درفضایبازبرگزارکنیدیا اگر درفضایبست ه هستندت هوی ه را ا
فتنکردهاید ،مااکیدا ازشما می خو اهیم درصورتیک ه واجدشرای ط هستیدب هی ککلینی ک مراجع ه
اگر واکسین هنیستیدیا دوزبوستر دریا
فیفیا متوسط هستید در مورد درمانبا ارائ ه دهنده مراقبت درمانی خود
کنید و اگر آزمایشک وییدشما مثبتشده است و دارای عالئم خ
صحبتکنید .ج هتکسب اطالعاتبیشترب ه وبسایتکویید 19-مراجع هکنید.
###

مقاماتبهداشتکانتی آالمیدا جهت انجام مصاحبه ،امروز،پنجشنبه ازساعت  2عصر –  4عصر در دسترس خوا هندبود .لطفا جهت
تنظیم وقتبه eoc-pio@acgov.orgایمیلبزنیدیابا 510-267-8001تماسبگیرید.
کانتی آالمیدا ،واقع در منطق ه خلیجسانفرانسیسکوشرقی ،هفتمین ( 7امین)کانتیپرجمعیت ایالتکالیفرنیا است.کانتی آالمیدابا مساحتکلبیش از 800
مایل مربع و جمعیتبیش از  1.6میلیوننفرنواحی جغرافیاییش هری ،حوم هش هر و روستایی همچنینی کناحی هبزرگثبتنشده را دربرگرفت ه است.
کانتی آالمیدا ازتنوعنژادی غنیبرخوردار است ویکی از متنوعترینکانتی ها درکشورب هشمار میرود.بر اساسنظرسنجی جامع ه آمریکا ،2018
 32.1درصد از جمعیت اینکانتی در خارج ازکشور متولدشدند و هیچگروهقومییانژادی اکثریتی وجودندارد.بعالوه،بر اساس اداره آموزش
کالیفرنیا ،در  2019-2020زبان آموزان انگلیسی درنظام مدارس دولتی  K-12درکانتی آالمیداب ه  60زبانصحبت میکردند.

