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مه کارفرمایان در کانتی آالمیدا  گیرنده:  ه

عامهMD، MPHنیکالس جی. موس،  فرستنده:   ، دفتر صحت 

 های عودت به محل وظیفه برای اشخاص مصاب و اشخاص در تماس با آنها طرزالعمل  موضوع: 

کنند، متعهد  باشندگان و اشخاص که در کانتی آالمیدا زندگی می ( به تضمین مصئونیت و صحت ACPHDوزارت صحت عامه کانتی آالمیدا ) 
  6است. از شما برای رعایت الزامات ایالتی و محلی مصئونیت ساحه وظیفه بشمول استفاده اجباری از پوشش صورت، اطمینان از حفظ فاصله  

 کنیم. ری می فت با اشخاص، بررسی منظم عالئم و حمایت از پرسونل مریض برای ماندن در منزل، تشک
 

ه،  در جامعه ما بسیار نشر شده است و احتماال پرسونلی دارید که مصاب به وایرس شده   19-کووید اند. بربنیاد هدایات مقام مسئول صحت عام
در منزل بمانند و طی یک مدت زمان، خود را   -صرف نظر از داشتن عالیم یا وضعیت پیچکاری  -موظف هستند  19-اشخاص مصاب به کووید

 کنند. از دیگران جدا 
 

ه الزام دارد که اشخاص بسیار که در معرض کووید اند در منزل بمانند و خود را قرنطین  بوده 19-طرز مشابه، هدایات مقام مسئول صحت عام
 کنند، مگر اینکه معیارات خاص داشته باشند. 

 
گیری درباره نحوه/ ضرورت به استفاده از  ای تصمیم های ذیل برای آشنایی کارفرمایان با الزامات فعلی جداسازی و قرنطین استفاده شود. برلنک

های موجود در صفحات  شود از طرزالعمل برای تعیین مجاز بودن عودت پرسونل به محل وظیفه، به کارفرمایان توصیه می  19-آزمایش کووید
 ویب ذیل پیروی کنند. 

 
https://covid- توان پیدا کنید: ا می های فعلی جداسازی و قرنطین برای عموم مردم ردر صفحه وبب ذیل طرزالعمل  •

quarantine-19.acgov.org/isolation 
o  :هدایات خاص آن صنعت را دارند )مانند مکاتب، مراکز طبی، مراکز   های وظیفه، طرزالعمل برخی از ماحول  نوت یا 

 های ذیل درباره فرامین افسر صحی معلومات بیشتر کسب کنند. ان باید از لنک تفریحی( و کارفرمای
 

اهده کنید:  می  •  HOO-https://bit.ly/ACتوانید فرامین افسر صحی ما برای جداسازی و قرنطین را در اینجا مش
 

توانید آن را پیدا کنید، باشند و از آنها پیروی  جدید که در اینجا می   Cal/OSHAهای وظیفه باید در جریان الزامات  همچنین ماحول  •
 کنند: 

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ 
 

ACPHD   ها یا ارائه برای افراد مجوز عودت به محل وظیفه صادر نمی همچنین به داکتر هندگان خدمات طبی هم توصیه نمی کند و  کند که  د
شود  بوده است، استفاده می  19-برای تعیین زمان اتمام و ترک جداسازی شخص که مصاب به کووید 19-. اگر از تست کوویدمجوز صادر کنند 

ممکن است چند هفته الی چند ماه بعد از مصاب شدن به وایرس، مثبت   PCR/NAATهای ن هم استفاده شود. نتایج آزمایش باید از آزمایش آنتیج
دهد. حاصل شدن نتیجه منفی آزمایش آنتیجن صرفا وقتی  دهد که شخص هنوز مصاب است یا می باشد، ولی نشان نمی  تواند مریضی را سرایت 

اهد قبل توصیه می  روزه را مکمل کند   10، جداسازی 19-ام جداسازی را ختم کند. اگر شخص مصاب به کووید 11از روز شود که شخص بخو
دهد، و برای عودت به ماحول  و معیارات عالئم )بدون عالئم/ یا عالئم در حال بهبود و بدون تب( را داشته باشد، توصیه نمی  کنیم تست بیشتری ب

 وظیفه به تست دادن ضرورت نیست. 
 

مهم شما در حفظ صحت جوامع ما، تشکری می از   کنیم. همکاری شما و نقش 
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