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 کلیه کارفرمایان در کانتی آالمیدا  گیرنده:

 ، دفتر بهداشتMD،MPHنیکالس جی. موس،  فرستنده: 

 های بازگشت به سرکار برای مبتالیان و افرادی دارای تماس نزدیک دستورالعمل موضوع: 

کنند را تضمین  افرادی که در کانتی آالمیدا زندگی یا کار می ( متعهد است که ایمنی و سالمت ACPHDاداره بهداشت عمومی کانتی آالمیدا )
فوت بین    6کند. از اینکه الزامات ایالتی و محلی ایمنی محیط کار از جمله الزامی کردن استفاده از پوشش صورت، اطمینان از حفظ فاصله 

 کنیم. کنید از شما قدردانی می رعایت می افراد، بررسی منظم عالئم و حمایت از کارکنان بیمار خود برای ماندن در خانه را 
 

ممکن است شما کارکنانی داشته باشید که به این ویروس مبتال شده در جامعه ما گسترش پیدا کرده   19-کویید اند. طبق فرامین مقام مسئول  است، و 
هستند  19-بهداشت، افراد مبتال به کویید در خانه بمانند و برای مدتی خود را از    -صرف نظر از عالئم یا وضعیت واکسیناسیون -موظف 

 ان جدا کنند. دیگر
 

کنند در خانه بمانند و خود را  گرفتند را موظف می   19-به طور مشابه، فرامین مقام مسئول بهداشت ما بسیاری از افرادی که در معرض کویید
رهای خاصی باشند.   قرنطینه کنند، مگر اینکه دارای معیا

 
شود هنگام  های زیر استفاده شود. به کارفرمایان توصیه می لینک  برای آشنایی کارفرمایان با الزامات فعلی جداسازی و قرنطینه باید از

تواند به محل کارش برگردد از  برای تعیین اینکه آیا کارمندی می  19-گیری در مورد نحوه/ نیاز به استفاده از آزمایش کوییدتصمیم 
 های موجود در صفحات وب زیر پیروی نمایند. دستورالعمل 

 
https://covid-  توان در صفحه وب زیر بیابید:ازی و قرنطینه برای عموم مردم را می های فعلی جداسدستورالعمل  •

quarantine-19.acgov.org/isolation 
o :مثل، مدارس، مراکز پزشکی،   یا راهنمای مختص به آن صنعت هستند  های کار دارای دستورالعمل برخی از محیط   نکته(

اند کسب اطالعات بیشتری را  مراکز تفریحی( و کارفرمایان باید در مورد فرامین مقام مسئول بهداشت که در زیر لینک شده
 جستجو کنند. 

 
 HOO-https://bit.ly/ACتوانید فرامین مقام مسئول بهداشت ما برای جداسازی و قرنطینه را در اینجا بیابید:  شما می  •

 
این الزامات را   توانیدخود را به روز کنند و از آنها پیروی نمایند، در اینجا می  Cal/OSHAهای کار باید با الزامات همچنین محیط  •

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

 
ACPHD   همچنین درخواست گواهی از پزشک یا از ارائه برای افراد اجازه نامه برگشت به سرکار صادر نمی هندگان خدمات پزشکی  کند و  د

دهد از   5تواند بعد از است می  19-. اگر برای این که مشخص شود فردی که مبتال به کوییدکندرا نیز توصیه نمی  روز جداسازی را پایان 
های  ژن نیز استفاده گردد. چند هفته تا چند ماه بعد از آلودگی به ویروس، نتایج آزمایش فاده شود، باید از آزمایش آنتی  است  19-آزمایش کویید

PCR/NAAT   اش مسری است. تنها در صورتی گرفتن نتیجه  کنند که فرد هنوز آلوده است یا بیماری ممکن است مثبت باشد، ولی ثابت نمی
واهد قبل از روز می   ژن توصیهمنفی آزمایش آنتی  دهد. در صورتی که فرد دارای کویید 11شود که فرد بخ مثبت   19-ام جداسازی را پایان 

رهای عالئم )فاقد عالئم/ یا عالئم در حال بهبود و بدون تب(باشد، ما توصیه نمی  10جداسازی   کنیم آزمایش  روزه را کامل کند و دارای معیا
دهد، و برای برگشتن به سر  باشد. کار دادن آزمایش الزامی نمی بیشتری ب

  
همی که در حفظ سالمت جوامع ایفا می   کنید سپاسگزاریم. از همکاری شما و نقش م

https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine
https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine
https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine
https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine
https://bit.ly/AC-HOO
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/

