
 
 

 

                                         ۲۰۲۳  فوریھ ۲۸

تی آالمدا درباره پایان وضعیت اورژانسی سالمت عمومی محلیکانبیانیھ آژانس خدمات مراقبت بھداشتی   

در کانتی آالمدا    ۱۹-مأمور بھداشت کانتی آالمدا دکتر نیکوالس موس تأیید کرد کھ وضعیت اضطراری سالمت عمومی محلی برای کووید
  ۱۹- باشد. گرچھ کوویدمی   کالیفرنیا در    ۱۹-وضعیت اضطراری کوویدیابد و این امر در راستای پایان  فوریھ پایان می  ۲۸امروز مورخ  

ھای پیرامون وضعیت اورژانسی سالمت محلی موقتی ھستند. در حال حاضر  ھمچنان در جوامع ما در حال منتشر شدن است، اما بیانیھ 
در اختیار    ۲۰۲۰در مقایسھ با مارس    ھمدیگرشود و نحوه محافظت از خود و  می   ۱۹-اطالعات بیشتری درباره ویروسی کھ باعث کووید

، میزان تھدیدآمیز بودن این بیماری برای سالمت طور گسترده موجود ھستندھایی کھ بھ ریم، و افزایش ایمنی در جمعیت محلی و درمان دا
 طور قابل توجھی کاھش داده است.  عمومی را بھ 
پایان   پایان کووید  بیاینھ  بھ معنای  .  باقی خواھد ماندما  عھ  ن در جاما و این ویروس ھمچن،  نیست  ۱۹وضعیت اضطراری سالمت محلی 

  کھ در طول زمان ثابت شده است نقش مؤثری در سالم نگھ داشتن خودشان و دیگران   ابزارھایی استفاده کنند  ھمان   ازشھروندان باید ھمچنان  
 کند کھ: دارد. آژانس خدمات مراقبت بھداشتی کانتی آالمدا ھمچنان بھ ھمھ افراد توصیھ می تا حد ممکن 

 ، در خانھ بمانند.۱۹-ھ بیماری یا مثبت شدن تست کووید در صورت ابتال ب  •

 را بزنند. ۱۹- موقع دریافت کنند، ازجملھ آخرین دوزھای یادآور کوویدھای خود را بھ واکسن  •

 استفاده کنند. پوشاندرا می  بینی و دھان طور کاملماسک باکیفیتی کھ بھ ابتال بھ عفونت، از  دربرابربرای محافظت بیشتر  •

ھای کوچک و در فضای باز دور ھم جمع شوند تا ریسک ابتال بھ بیماری را کاھش دھند، یا اگر در محیط بستھ دور ھم  در گروه •
 ھای تصفیھ ھوا استفاده کنند.، یا از سیستم تھویھ را بیشتر کنندھا، ھا و پنجره شوند، با باز کردن دربجمع می 

 بدھند؛ و   آزمایشبیمار شدن،  در صورت قرار گرفتن در معرض این ویروس یا •

دھنده مراقبت  شان، بالفاصلھ با ارائھ ریزی کنند کھ چگونھ و کجا بھ درمان دسترسی یابند، و در صورت مثبت شدن آزمایش برنامھ  •
 شان بدتر شود.استفاده کنند؛ افراد نباید صبر کنند کھ عالئم  منبع مورد حمایت ایالت  از بھداشتی تماس بگیرند یا

، باشد. کانتی آالمداگیری با ادامھ تحول و تکامل آن می این اقدامات احتیاطی بھترین راه برای ادامھ محافظت از خودمان و مدیریت ھمھ 
کانتی  دیگر  کوویدBay Areaھای  مانند  بھ  پاسخ  در  سازمان   ۱۹-،  مشارکت  یمن  بھ  امر  این  و  است،  کرده  ھدایت  را  ھای  مردم 

وکارھای محلی بابت  ھا و کسب قبت بھداشتی و شرکای کلینیکی اجتماع بوده است. ما از شھروندان، سازمان محور و نظام مراجامعھ 
 ھ سپاسگزاریم.عشان در محافظت از سالمت جامھای پیوستھ گیری و تالش مشارکت با کانتی آالمدا از آغاز ھمھ 

 
  

 

   


