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ک در اکثر محیط   های عمومی سربستهالزام کانتی آالمیدا به پوشیدن ماس
 در ماه گذشته بیش از دوبرابر شده است. 19-کوییدبستری افراد مبتال به  

موارد ابتال به کویید  کالیفرنیا –کانتی آالمیدا  ها، امروز مقامات بهداشت عمومی کانتی  بر بستری  19-جهت محدود کردن تاثیر افزایش 
ک در اکثر محیط اهد  2022ژوئن،  3بامداد جمعه،    12:01های عمومی سربسته از ساعت  آالمیدا اعالم کردند که پوشیدن ماس الزامی خو

ک حوزه   شد. برای تعیین زمان لغو  شود.رود اعمال نمیاستحفاظی مستقل بهداشت محلی به شمار میاین دستور برای شهر برکلی که ی
ه میایمن این دستور، افسر بهداشت کانتی آالمیدا به نظارت روی موارد ابتال به کویید و بستری  دهد.ها ادام

ک در محیط ا همچنان استفاده از   22-2021را تا پایان سال تحصیلی    K-12های مدارس کانتی آالمیدا پوشیدن ماس اهد کرد، ام الزامی نخو
ک اکیدا توصیه می های کودکان و نوجوانان، از جمله مراکز نگهداری از کودکان، مدارس تابستانی و در تمامی سایر محیط شود.ماس

ه اهد بود.برنام ک الزامی خو   های نوجوانان در صوت امکان استفاده از ماس
ک موج دلتای تابستان گذشته فراتر رفته است و اکنون در حال رسیدن به سطوحی است که قبال   19-موارد ابتال کوییدگزارش روزانه   از پی
اهد آن بودیم، که با سطوح تعداد انجام آزمایشات گزارش شده  21-2020در موج زمستان   موارد   باشد.ها قابل مقایسه میتوسط آزمایشگاه  ش

  های شناسایی نشده کمتر از میزان کل برآورد شده است.شده به دلیل انجام آزمایشات خانگی و آلودگی گزارش
ر هفته  هابستری ک دوره ثبات د در    19-های جدید روزانه بیماران مبتال به کوییدپذیرش های اول این موج رو به افزایش است.نیز بعد از ی

ک تابستا زهای اخیر به سرعت افزایش یافته است و در حال حاضر از پی با توجه به روند فعلی، انتظار داریم   ن گذشته فراتر رفته است.رو
  برسیم.  CDC»باال«    جامعه  19-سطح کوییدبه زودی به 

هنگامی که موارد ابتال به کویید های خود تاثیر نامتناسبی روی جوامع رنگین در ماه آوریل شروع به افزایش کرد، ما در داده  19-بعالوه، 
اهده نکردیم. ک/ التین تبار دراین پدیده دیگر صدق نمی پوست مش های نژادی/  بین بزرگترین گروه کند و در حال حاضر ساکنین هیسپانی

ا هستند.  قومی دارای باالترین نرخ ابتال در کانتی آالمید
موس ) موارد ابتال به کویید در کانتی آالمیدا Nicholas Mossبه گفته دکتر نیکالس  ( افسر بهداشت کانتی آالمیدا، »در حال حاضر افزایش 

ها را نادیده  توانیم داده»ما نمی کند«.و اقدام امروز وخامت اوضاع را بازتاب میشود  منجر به بستری شدن تعداد بیشتری از افراد می
اهم می بینی کنیم.توانیم زمان پایان این موج را پیشبگیریم، و نمی ک بهترین فرصت را برای ما فر کند تا  بازگشت مجدد به استفاده از ماس

ک موج طوالنی بر جوامع مان را محدود کنیم.«  تاثیر ی
رها  ،19-کویید  واکسیناسیونرچه  گ وهای، آلودگی قبلی و بوست کنند، اما ویروسی  موجود در برابر نوع شدید بیماری محافظت ایجاد می  دار

های قوی، این تعداد ابتالی باال حتی با محافظت شود در سطوح بسیار باالیی در کانتی آالمیدا در حال گردش است.می  19-که باعث کویید
 دهد.تری را در معرض خطر و رفتن به بیمارستان قرار میافراد بیش



 
  

 

هوا سرایت پیدا می ک در برابر آلودگی به ویروسی که از طریق  اهم میپوشیدن ماس ک الیه محافظت اضافی فر ک  نماید.کند ی پوشیدن ی
ک باکیفیت و هم از افراد پیرامون آنها محافظت می  ماس ک میهم از استفاده کننده  هر چه بیشتر افرادی که ماس زنند به کند کردن  کند و تعداد 

اهد کرد.  19-سرایت کویید ک خو ک بپوشند. 2کودکان زیر  کم  سال الزم نیست ماس
( اظهار داشت »ما از ساکنین،  AC HCSAسازمان خدمات مراقبت درمانی کانتی آالمیدا ) ( مدیرColleen Chawlaکولین چاواال )

ه دادن به مقابله با این چالش در واکنش به این پاندمی سپاسگزاریم«. رهای کانتی آالمیدا بابت ادام »متاسفانه، کویید  کارفرمایان و کسب و کا
ما باید برای محافظ ت از خود، دوستان و اعضای جامعه و کارکنان و مراجعین در برابر این ویروس بسیار  از بین نرفته است و بار دیگر، 

 .مسری وارد عمل شویم«
ک/ التین تبار/ التینکس و ساکنین جزایر اقیانوس آرام به طور نامتناسب  در کل دوران پاندمی، سیاه پوستان/ آفریقایی آمریکایی ، هیسپانی ها

های بهداشتی را تجربه کردند و این پاندمی این مسائل و مشکالت را آشکار و در طول تاریخ نابرابری  این جوامع شدند.  19-درگیر کویید
دهد.  19-های کوییدکانتی آالمیدا متعهد است نابرابری تشدید کرده است. اهش   را تا جایی که ممکن است ک

ه همان الگوی   AC HCSA( مدیر اداره بهداشت عمومی  Kimi Watkins-Tarttتارت ) -کیمی واتکینز هستیم ک اهد  اظهار داشت، »ما ش
موارد ابتال در حال وقوع است«. »بسیاری از ساکنان سیاه پوست و   تاثیر نامتناسب بر جوامع به شدت آسیب دیده مجددا با افزایش 

هستند که نمی هستند که مکررتوانند در منزل کار کنند و در محیطسرخپوست کارکنان خط مقدم   ا با عموم مردم سروکار دارند.های کاری 
ک سرایت کویید را در این جوامع آسیب اهد کرد.«دستور پوشیدن ماس  پذیر محدود خو

ک، به ساکنین خاطر نشان می ه   19-شود که برای محدود کردن سرایت کوییدعالوه بر پوشیدن ماس همچنان انجام اقدامات دیگر را ادام
ه داشته  تاندهند: اگر کسالت دارید یا آزمایش هستید یا مواجه رهمیمثبت است در خانه بمانید؛ اگر دارای عالئم  دهید؛ و دو های  اید آزمایش 

هستند   ک و در فضای باز برگزار کنید یا اگر در فضای بسته  دهید.  تهویهکوچ  را افزایش 
ک مراجعه  ، ما اکیدا از شما میایدواکسینه نیستید یا دوز بوستر دریافت نکرده اگر ک کلینی ط هستید به ی اهیم در صورتی که واجد شرای خو

دهنده مراقبت درمانی خود  با ارائه  درمانویید شما مثبت شده است و دارای عالئم خفیف یا متوسط هستید در مورد  کنید و اگر آزمایش ک
 مراجعه کنید.  19-کویید  سایتوبجهت کسب اطالعات بیشتر به   صحبت کنید.

###  
از ساعت  مقامات بهداشت کانتی آالمیدا جهت انجام مصاحبه، امروز، پنج هند بود. لطفا جهت  4 –عصر  2شنبه  عصر در دسترس خوا

 تماس بگیرید. 510-267-8001ایمیل بزنید یا با   pio@acgov.org-eoc  تنظیم وقت به
  800کانتی آالمیدا با مساحت کل بیش از   امین( کانتی پرجمعیت ایالت کالیفرنیا است.7کانتی آالمیدا، واقع در منطقه خلیج سانفرانسیسکو شرقی، هفتمین )

مربع و جمعیت بیش از   ک  1.6مایل  همچنین ی ه شهر و روستایی   نشده را دربرگرفته است.ناحیه بزرگ ثبت میلیون نفر نواحی جغرافیایی شهری، حوم

، 2018بر اساس نظرسنجی جامعه آمریکا   رود.ها در کشور به شمار میترین کانتیکانتی آالمیدا از تنوع نژادی غنی برخوردار است و یکی از متنوع
هیچ گروه قومی یا نژادی اکث 32.1 بعالوه، بر اساس اداره آموزش  ریتی وجود ندارد.درصد از جمعیت این کانتی در خارج از کشور متولد شدند و 

مدارس دولتی   2020-2019کالیفرنیا، در  می  60در کانتی آالمیدا به  K-12زبان آموزان انگلیسی در نظام   کردند.زبان صحبت 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Indoor-Air-Quality-Ventilation-Tips--en.pdf
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/treatment
https://covid-19.acgov.org/index.page
https://covid-19.acgov.org/index.page
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