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 په االمیدا سیمه کې ټول کارګمارونکي  چا ته:

 ، روغتیايي افسر Nicholas J. Moss, MD, MPH له طرفه د: 

 د ناروغۍ د اړوند قضیو او نږدې اړيکو د اشخاصو لپاره کاري الرښودونکو ته پام وکړئ   موضوع: 

هر هغه چا روغتیا او خوندیتوب تضمین کړي څوک چې په االمیدا سیمه کې  ACPHDد االمیدا سیمې د عامې روغتیا ریاست ) ( ژمن دی چې د 
او محلي شرایطو سره سم د مخ د ماسکونو د کارولو اړتیا، ډاډ ترالسه کول چې  ژوند یا کار کوي. موږ د کار ځای د خوندیتوب لپاره د دولت 

فټه واټن باید وساتي، د نښو نښانو منظم معاینات ترسره کول، او په کور کې پاتې کیدو او له ناروغو کارکوونکو سره د مرستې په   6هرڅوک د 
 ګډون له اړونده مقرراتو څخه ستاسو د پیروئ ستاینه کوو. 

 
ناروغي زموږ په ټولنه کې په پراخه کچه خپره شوې ده، او تاسو کېدای شي داسې کارکوونکي ولرئ چې په ویروس اخته شوي وي.   19-کووېډ

سره مخ دي اړتیا لري چې په کور پاتې شي او د یوې څه مودې لپاره له    19-زموږ د روغتیایي افسر د اوامرو سره سم، هغه کسان چې له کووېډ
 . پرته له دې چې نښې یا د واکسین کولو حالت ته یې پام وشي  -لیرې پاتې شي نورو څخه 

 
سره مخ دي چې په کور کې پاتې شي او له نورو   19-په ورته ډول، زموږ د روغتیایي افسر اړونده اوامر ډیری خلکو ته اړتیا لري چې له کووېډ

 پوره کړي وي.  څخه ځای ګوښه کړي، پرته له هغې حالته چې دوی ځانګړي معیارونه 
 

چې   الندې لینکونه باید د کار ګمارونکي اوسنۍ ګوښه کېدنې او قرنطین اړتیاوو ته د رسیدو لپاره وکارول شي. کارګمارونکو ته سپارښتنه کیږي 
د کار ځای  ازموینې څه ډول ترسره کیږي ترڅو معلومه کړي چې ایا یو کارکوونکي بای  19-کله هم چې پریکړه کوي ترڅو پوه شي چې د کووېډ

 ته بیرته راستون شي او که نه نو په الندې ویب پاڼو کې موندل شوي الرښوونې باید تعقیب کړي. 
 

https://covid-  د عامو خلکو لپاره د ګوښه کېدو اوسنی حالت او د قرنطین اړوند الرښوونې په الندې ویب پاڼه کې موندلی شئ:  •
quarantine-19.acgov.org/isolation 

o :ځینې کار ځایونه ځانګړي شرایط یا الرښوونې لري چې د هغوۍ د کار د ډول لپاره ځانګړي دي )د بیلګې په توګه،    يادونه
ه اوامرو څخه نور  ښوونځي، طبي اسانتیاوو، د سمون اسانتیاوې( نو په دې توګه کارګمارونکي باید د روغتیا د افسر ل

 معلومات وغواړي چې الندې ضمیمه شوي دي. 
 

 HOO-https://bit.ly/ACتاسو کولی شئ د ځان د ګوښه کولو او قرنطین دواړو لپاره زموږ د روغتیا د افسر امرونه دلته پیداکړئ:   •
 

له اوسنیو شرایطو سره سم فعالیت وکړي او هغه تعقیب کړي، کوم چې په الندې برخو کې موندلی   Cal/OSHAکار ځایونه هم باید د  •
 شئ: 

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

ACPHD   د خلکو لپاره کار ته د بیرته راستنیدو په موخه تصفیه لیکونه نه ورکوي او د ډاکټرانو يا روغتیايي خدماتو د چمتو کوونکو د
ازموینه ترسره کیږي ترڅو معلومه کړي چې ایا یو څوک مخکې له مخکې د   19-. که چیرې د کووېډ يادونو په اړه هم مشورې نه ورکوي

ورځو وروسته ګوښه کېدل پرېږدي، او د انتیجن له ازموینې باید کار   5پیژندل شوی دی نو هغه کولی شي د  په ناروغۍ ککړ  19-کووېډ
ازموینې له ککړتیا څخه وروسته د څو اوونیو څخه تر میاشتو پورې مثبت پاتې کیږي، خو دا نه په ګوته کوي   PCR/NAATواخېستل کیږي. د 

مهال سپارښت کیږي کله  چې یو شخص الهم په ناروغۍ اخته یا ساري ح الت لرونکی وي. د انتیجن د منفي ازموینې ترالسه کول یواځې هغه 
ورځو ګوښه کېدنه باید   10مثبت وپېژندل شي نو د  19-ورځو څخه مخکې د ځان ګوښه کېدنه پرېږدي. که یو څوک په کووېډ 11چې یو کس د 

ي )د نښې نښانې او تبې نه درلودل(، نو هغو ته موږ د نورو ازموینو سپارښتنه نه  بشپړه کړي او د اړونده نښو د نه درلودلو معیارونه پوره کړ
 کوو او کار ته د بیرته راستنیدو لپاره ازموینې ته اړتیا نه لري. 

 
 ستاسو له همکارۍ او مهم رول څخه مننه چې زموږ د ټولنو په خوندي ساتلو کې یې لوبوئ. 
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