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تالیانو افرادی دارایتماسنزدیک
دستورالعمل هایبازگشتبهسرکاربرای مب

ضمین
نند رات
المیدازندگییاکار میک
تی آ
فرادیکه درکان
تی آالمیدا ()ACPHDمتعهد استکهایمنی وسالمت ا
ادارهبهداشت عمومیکان
بین
اصله 6فوت
فظف
ینان از ح
فاده ازپوششصورت ،اط م
ست
تی و محلیایمنیمحیطکار از جملهالزامیکردن ا
ینکهالزاماتایال
کند .از ا
نیم.
نید ازشماقدردانی میک
بیمار خودبرای ماندن در خانه را رعایت میک
رکنان
الئم و حمایت ازکا
فراد،بررسیمنظم ع
ا
مبتالشدهاند.طبقفرامین مقام مسئول
اشیدکهبهاینویروس
شتهب
رکنانی دا
پیداکردهاست ،و ممکن استشماکا
سترش
یید 19-در جامعه ماگ
کو
تی خود را از
نند وبرای مد
یناسیون -در خانهبما
ضعیتواکس
الئمیا و
تند -صرفنظر از ع
یید 19-موظف هس
مبتالبهکو
فراد
بهداشت ،ا
نند.
دیگران جداک
نند و خود را
نند در خانهبما
تند را موظف میک
ف
یید19-گر
فرادیکه در معرضکو
سیاری از ا
به طور مشابه،فرامین مقام مسئولبهداشت ماب
اشند.
ینکه دارایمعیا رهای خاصیب
نند،مگر ا
ینهک
قرنط
صیه میشودهنگام
فرمایانتو
فادهشود.بهکار
است
ینهباید ازلینک هایزیر
فعلی جداسازی وقرنط
فرمایانباالزامات
برایآشناییکار
ینکهآیاکارمندی میتواندبه محلکارشبرگردد از
یین ا
یید19-برایتع
فاده از آزمایشکو
ست
گیری در موردنحوه/نیازبه ا
تصمیم
یند.
پیروینما
فحات وبزیر
دستورالعمل های موجود درص
•

بیدhttps://covid- :
بیا
فحه وبزیر
ینهبرای عموم مردم را میتوان درص
علی جداسازی وقرنط
دستورالعمل هایف
19.acgov.org/isolation-quarantine
شکی،
تند(مثل ،مدارس ،مراکزپز
ختصبه آنصنعت هس
 oنکته :برخی از محیط هایکار دارای دستورالعملیا راهنمای م
بیشتری را
فرمایانباید در موردفرامین مقام مسئولبهداشتکه درزیرلینکشدهاندکسب اطالعات
فریحی) وکار
مراکزت
نند.
جستجوک

بیدhttps://bit.ly/AC-HOO :
بیا
ینجا
ینه را در ا
نیدفرامین مقاممسئولبهداشت مابرای جداسازی وقرنط
• شما میتوا
•

نیداینالزامات را
ینجا میتوا
یند ،در ا
پیروینما
نند و ازآنها
نینمحیط هایکاربایدباالزامات  Cal/OSHAخود رابه روزک
همچ
نید:
مالحظهک
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/

برگشتبهسرکارصادرنمیکند و همچنین درخواستگواهی ازپزشکیا از ارائهد هندگان خدماتپزشکی
ACPHDبرایافراد اجازهنامه
یید 19-است میتواندبعد از  5روز جداسازی راپایان دهد از
رانیزتوصیهنمیکند.اگربرایاینکه مشخصشودفردیکهبمتالبهکو
نتایج آزمایش های
فتهتاچند ماهبعد ازآلودگیبه ویروس،
فادهگردد.چند ه
است
نتی ژننیز
فادهشود،باید از آزمایش آ
است
یید19-
آزمایشکو
تیجه
فتنن
تیگر
بیماریاش مسری است.تنها درصور
نندکهفرد هنوزآلوده استیا
ثبتباشد،ولیثابتنمیک
 PCR/NAATممکن است م
ثبت
یید 19-م
تیکهفرد دارایکو
قبل از روز  11ام جداسازی راپایان دهد .درصور
صیه میشودکهفردبخ واهد
تیژنتو
فی آزمایشآن
من
نیم آزمایش
صیهنمیک
فاقدعالئم/یاعالئم در حالبهبود وبدونتب)باشد ،ماتو
جداسازی  10روزه راکاملکند و دارایمعیا رهای عالئم (
گشتنبهسرکار دادن آزمایشالزامی نمیباشد.
بیشتریب دهد ،وبرایبر
سگزاریم.
سپا
نید
فا میک
فظسالمت جوامعای
از همکاریشما ونقش م همیکه در ح
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