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نیکالس جی .موس، MPH،MD ،دفترصحت عامه
یفهبرای اشخاصمصاب و اشخاص درتماسبا آن ها
طرزالعمل های عودتبه محل وظ

نند،متعهد
المیدازندگی میک
تی آ
اشندگان و اشخاصکه درکان
نیت وصحتب
المیدا ()ACPHDبهتضمین مصئو
تی آ
وزارتصحت عامهکان
اصله 6
فظف
ینان از ح
جباری ازپوششصورت ،اطم
فاده ا
است
فهبشمول
نیتساحهوظی
صئو
تی و محلی م
است .ازشمابرای رعایتالزاماتایال
نیم.
فتبا اشخاص،بررسیمنظمعالئم و حمایت ازپرسونل مریضبرای ماندن درمنزل،تشکری میک
نیاد هدایات مقام مسئولصحت عامه،
نلی داریدکه مصاببهوایرسشدهاند.برب
سیارنشرشده است واحتماالپرسو
کووید 19-در جامعه ماب
نند و طیی ک مدت زمان ،خود را
پیچکاری -درمنزلبما
عیت
شتنعالیمیاوض
تند -صرفنظر از دا
اشخاص مصاببهکووید 19-موظف هس
نند.
ازدیگران جداک
رنطین
نند و خود راق
سیارکه در معرضکووید19-بودهاند درمنزلبما
طرز مشابه ،هدایات مقام مسئولصحت عامهالزام داردکه اشخاصب
اشند.
شتهب
عیارات خاص دا
ینکه م
نند ،مگر ا
ک
فاده از
ست
گیری دربارهنحوه/ضرورتبه ا
فادهشود.برایتصمیم
است
رنطین
فرمایانباالزاماتفعلی جداسازی وق
شناییکار
لنک هایذیلبرای آ
فحات
صیه میشود از طرزالعمل های موجود درص
فرمایانتو
فه،بهکار
یین مجازبودن عودتپرسونلبه محل وظی
آزمایشکووید19-برایتع
نند.
پیرویک
ویبذیل
•

نیدhttps://covid- :
پیداک
علی جداسازی وقرنطینبرای عموم مردم را میتوان
فحهوببذیل طرزالعمل هایف
درص
19.acgov.org/isolation-quarantine
بی ،مراکز
نند مکاتب ،مراکز ط
فه ،طرزالعملیا هدایات خاص آنصنعت را دارند (ما
 oنوت:برخی از ماحول های وظی
نند.
شترکسبک
بی
فسرصحی معلومات
فرمایانباید ازلن ک هایذیل دربارهفرامین ا
فریحی) وکار
ت

•

نیدhttps://bit.ly/AC-HOO :
ینجا مش اهدهک
رنطین را در ا
فسرصحی مابرای جداسازی وق
نیدفرامین ا
میتوا

پیروی
شند و از آنها
نید،با
پیداک
نید آن را
ینجا میتوا
فهباید در جریانالزامات  Cal/OSHAجدیدکه در ا
نین ماحول های وظی
• همچ
نند:
ک
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/
کتر هایا ارائهد هندگان خدماتطبی همتوصیهنمیکندکه
یفهصادرنمیکند و همچنینبه دا
ACPHDبرایافراد مجوز عودتبه محل وظ
فاده میشود
ست
یین زماناتمام وترک جداسازیشخصکه مصاببهکووید19-بوده است ،ا
مجوزصادرکنند.اگر ازتستکووید19-برایتع
ثبت
فته الیچند ماهبعد از مصابشدنبهوایرس ،م
نتایج آزمایش های  PCR/NAATممکن استچند ه
فادهشود.
ست
تیجن هم ا
باید از آزمایشآن
تی
فا وق
تیجنصر
فی آزمایشآن
تیجهمن
یضی راسرایت دهد .حاصلشدنن
باشد،ولینشاننمی دهدکهشخص هنوز مصاب استیا میتواند مر
قبل از روز  11ام جداسازی راختمکند.اگرشخص مصاببهکووید ،19-جداسازی  10روزه را مکملکند
صیه میشودکهشخصبخو اهد
تو
بیشتریب دهد ،وبرای عودتبه ماحول
نیمتست
صیهنمیک
داشتهباشد،تو
ومعیاراتعالئم(بدونعالئم/یاعالئم در حالبهبود وبدونتب) را
فهبهتست دادنضرورتنیست.
وظی
نیم.
شکری میک
فظصحت جوامع ما،ت
از همکاریشما ونقش مهمشما در ح
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