
   
 

 03-21 دستور مامور بهداشت، شماره 

 های عمومی در زمینه استفاده از پوشش صورت در محیط کار و مکان ALAMEDAدستور مامور بهداشت شهرستان 

 

شود و تنبیه با  سرپیچی از اجرای این دستور یا کوتاهی در رعایت آن، جرم محسوب می  دقت بخوانید.این دستور را به
ا هر دو را  امه ؛ آیین120295و  120175نامه بهداشت و ایمنی کالیفرنیا، بخشهای )آیین در پی دارد.جریمه، حبس ی ن

 ((1)(a)148، 69دادرسی کیفری کالیفرنیا، بخشهای 

 2021آگوست   3بامداد  12:01 تاریخ موثر:

، همه ساکنان شهرستان  :خالصه حکم ده از پوشش استثنای موارد خاص( ملزم به استفا)به  Alamedaطبق این دستور
اهند بود. این دستور به کارفرمایان توصیه میصورت در محیط کار و فضاهای  کنند که پوشش عمومی سرپوشیده خو

 صورت کافی در اختیار افراد حاضر در محیط کار قرار دهند.

 

در   سویهاین  )دلتا( در این شهرستان شیوع یافته است. SARS-CoV-2 B.1.617.2، سویه 2021از آوریل  پیشینه:
های پیشگیری چند مکان با   عاملی است.-های سرپوشیده بسیار مسری است و مقابله با شیوع آن مستلزم استفاده از راهبرد

مار واکسیناسیون، موارد متعددی از شیوع که اینبا  همگانی گونه دلتا در این شهرستان گزارش شده است. وجود افزایش آ
مار ابتالساکنان واکسینه در بین 19-احتمال شیوع عفونت کووید  شده نیز رو  در میان افراد کامالً واکسینه نشده باالتر است، آ

 به افزایش است.

 

مار ابتال بین کارکنان و ساکنان   نشده، نیز رو به افزایش است.واکسینهویژه در بین افراد تعداد موارد بستری، به  افزایش آ
 شده است.  Alamedaهمگانی باعث نگرانی مسئوالن شهرستان مراکز مراقبت بلندمدت و دیگر مراکز مسکونی 

 

ر هکه مجوز مصرف در ایاالت متحده را دریافت کرده 19-های کووید واکسن ها این واکسن ستند.اند، بسیار ایمن و موث
کنترل و   کنند و مراکز، بستری و مرگ، ایجاد می 19-ویژه علیه بیماری کووید مصونیت موثری برای افراد و جوامع، به 

ها را به همه افرادی که طبق رهنمود اداره غذا و داروی  ( ایاالت متحده استفاده از این واکسنCDCپیشگیری از بیماری )
 استفاده از آنها هستند، توصیه کرده است. ایاالت متحده مجاز به 

 

ساله  12همه افراد  واکسن اقدام کنند.کند که همه افراد واجدشرایط شهرستان برای دریافت مامور بهداشت اکیداً توصیه می
را   Alamedaدر شهرستان   19-اطالعات مربوط به دریافت واکسن کووید  ها استفاده کنند.توانند از این واکسنو باالتر می 

  nes19.acgov.org/vacci-https://covid .توانید از اینجا بیابید:می 

https://covid-19.acgov.org/vaccines


   
 

 

 

پذیری سویه دلتا، مامور بهداشت توصیه کرد که افراد کامالً ، بر اساس افزایش ظاهری میزان سرایت2021جوالی   16در 
با انتشار رهنمود   CDC، 2021جوالی  27در  های سرپوشیده عمومی از ماسک استفاده کنند.شده نیز در مکانواکسینه

شده آلوده به سویه دلتا، در هشده، مستنداتی در این زمینه ارائه کرد که افراد واکسینروزشده ویژه افراد کامالً واکسینهبه
اکنون   CDC کنند.را با احتمال بیشتری به دیگران منتقل می  های دیگر، آلودگیشده مبتال به سویه مقایسه با افراد واکسینه

 -اند نشده و افرادی که فقط یک دوز واکسن دریافت کردهینهدر کنار افراد واکس-شده کند که افراد کامالً واکسینهتوصیه می 
( CDPH، اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا )2021جوالی  28در  سرپوشیده عمومی از ماسک استفاده کنند.های در مکان

ی  هادر زمینه الزام ایالتی استفاده از ماسک در مکان CDCبر اساس توصیه  رهنمود استفاده از پوشش صورت را،
های سرپوشیده عمومی از  شده در مکانکند که افراد کامالً واکسینه توصیه می  CDPH سرپوشیده عمومی، منتشر کرد.

همه افراد کامالً واکسینه به استفاده از ماسک در    شده و افراد گیرنده یک دوز واکسن را ملزمماسک استفاده کنند و 
 کند. های سرپوشیده عمومی میمکان

 

کند که  پیشنهاد می CDPH است. 19-و تجمعات کوچک نیز جزو عوامل اصلی انتقال کووید  س در خانوارانتقال ویرو
ی در منزل  کنند، حتهستند و به صورت گروهی زندگی می  19-شده که مستعد ابتال به نوع شدید کووید افراد کامالً واکسینه

یابد که افراد همخانه با این  ه زمانی اهمیت می ویژه به این توصی های خصوصی نیز از ماسک استفاده کنند.یا دیگر مکان
 افراد یا واکسینه نشده باشند یا فقط یک دوز واکسن دریافت کرده باشند.

 

ا همان پوشیالزام سراسری استفاده از پوشش صورت در مکان دن ماسک، اقدامی با کمترین مزاحمت و  های سرپوشیده، ی
این دستور بخشی از راهبرد   شود.محسوب می  19-قابله با شیوع سویه دلتا کووید بیشترین تاثیرگذاری مستقیم برای م

ها و مدارس است.حمایت از تداوم فعالیت کسب   وکارها، رویداد

 

ه م هد و ممکن است، بر اساس تغییرات شرایط،  ی مامور بهداشت به پایش مستمر وضع و تحوالت بهداشت عمومی ادام د
 کند.  19-ا صدور دستورهای تکمیلی مرتبط با کووید اقدام به اصالح این دستور ی

 



   
 

 

 دستور 

نامه بهداشت و ایمنی کالیفرنیا، مامور بهداشت شهرستان از آیین  120175و  101085 ،101040طبق بخشهای  
ALAMEDA («مامور بهداشت  دهد که: دستور می («

 

زمینه استفاده از پوشش صورت،  در   2021ژوئن  28جز در مواردی که طور دیگری ذکر شود، رهنمود مورخ  .1
CDPH (-https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVIDصادرشده از سوی 
coverings.aspx-face-for-19/guidanceم قبلی تغییر کند، همچنان در سطح ست بدون اعال(، که ممکن ا

هد شد.  Alameda شهرستان  اجرا خوا
 

بپوشاند و این  -نظر از وضعیت واکسیناسیونصرف -طبق این دستور، پوشش صورت باید دهان و بینی را   .2
ه محدود ها، تجمعات و مکانهای عمومی، مکان پوشش باید در همه محیط  به(   های کار سرپوشیده، شامل )و ن

ها، مراکز تفریحی خانوادگی، مراکز نشست و  خانهها، نمایشه ها و میخانها، رستورانفروشیمراکز اداری، خرده
 رسانی عمومی، استفاده شود. رویداد، و مراکز دولتی ایالتی و محلی با کارکرد خدمت

 
 های سرپوشیده عمومی باید: ها و دیگر افراد مسئول اداره مکانها، میزبان ها، متصدیان مکانافراد، شرکت  .3

 
مه   -ز وضعیت واکسیناسیوننظر اصرف-همه مشتریان  • را ملزم به استفاده از پوشش صورت در ه

 های سرپوشیده کنند؛ ومکان
های سرپوشیده، الزامی بودن استفاده از کانبا نصب تابلوهای آشکار و خوانا در همه نقاط ورودی م •

 ماسک برای همه مشتریان را به آگاهی آنها برسانند.
 

شود که برای افرادی که ملزم به استفاده از ماسک  ومی اکیداً درخواست میهای سرپوشیده عماز مسئوالن مکان
  هستند، ماسک رایگان فراهم کنند.

 
 ز پوشش صورت الزامی نیست: در شرایط زیر، استفاده ا .هامعافیت .4

 
 نفره در دفتر یا اتاق با در بسته؛ -هنگام کار کردن تک •
 هنگام خوردن و/یا آشامیدن؛  •
 یا دوش گرفتن در مرکز ورزشی؛ هنگام شنا کردن  •
هنگام دریافت خدمات پزشکی یا زیبایی مرتبط با سر یا صورت که دریافت آنها مستلزم برداشتن موقت   •

 پوشش صورت باشد.

 ً  : ضمنا

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx


   
 

 

 

های زنده در محیط سرپوشیده مانند نمایش • سرایی  خانه، اپرا، سمفونی، هم هنرمندان فعال در رویداد
هبی، و ورزش توانند ماسک خود را حین اجرا یا تمرین بردارند؛ البته این افراد باید  ای می های حرفه مذ

هند؛  فاصله فیزیکی با دیگران را تا حد ممکن افزایش د
های  توانند ماسک خود را برای برگزاری آیینهای سرپوشیده میات مذهبی در مکان حاضران در تجمع •

 مذهبی بردارند؛
در صورتی    طفقحی در محیط سرپوشیده، باشگاه و استودیو یوگا های تفریکنندگان در ورزش شرکت  •

ه و های آبی )مانند شنا، تمرین شنا، شیرجمجاز به برداشتن ماسک هستند که بخواهند به ورزش
هد های دیگری که استفاده از ماسک در آنها احتمال بروز آسیب را افزایش میواترپلو( و ورزش د

 بپردازند.)مانند کشتی و جودو(، 
 های پزشکی یا رفتاری، در محیط مدرسه؛آموزان مشمول معافیت دانش •
 از ماسک استفاده کنند؛ نباید افراد زیر دو سال، به دلیل وجود احتمال خفگی،  •
ک میا • این شامل افراد  شود.فراد دچار مشکل جسمی، بیماری روانی یا معلولیتی که مانع پوشیدن ماس

اسک ممکن است مانع تنفس آنها شود، یا افراد ناآگاه یا ناتوان یا افرادی که  دچار بیماری که پوشیدن م
 شوند. بدون کمک دیگران قادر به برداشتن ماسک نیستند، می 

هان افراد دچار اختالل  • شنوایی یا اشخاصی که با این قبیل افراد سروکار دارند، در صورتی که دیدن د
 ؛ برای برقراری ارتباط با آنها ضروری باشد 

ها را در معرض خطرهای کاری، بنا به تعریف مقررات   • افرادی که پوشیدن ماسک ممکن است آن
هد. های ایمنی محل کار، قرار د  محلی، ایالتی یا فدرال یا رهنمود

 
شده، و نیز افراد  کند که افراد کامالً واکسینهمامور بهداشت اکیداً توصیه می  های سرپوشیده غیرعمومی.کانم .5

های سرپوشیده غیرعمومی که احتمال اند، در مکان ه و افرادی که فقط یک دوز واکسن دریافت کردهنشد واکسینه
در آنها وجود دارد، از ماسک استفاده  19-کووید  حضور افراد از چندین خانوار یا افراد مستعد ابتال به عفونت 

 کنند.
 

های مندرج در این دستور، عوامل کلیدی  محدودیتگیری درباره ضرورت اصالح مامور بهداشت برای تصمیم 
هد.متعددی را مد نظر قرار می  هد کرد که آیا ایجاد تغییر در این حکم بر  د مامور بهداشت مرتباً بررسی خوا

های  ( توسعه روش2در شهرستان؛ ) 19-های مربوط به مقابله با شیوع کووید فت ( پیشر 1اساس ) ها و راهبرد
پذیر است یا توجیه 19-( درک علمی سازوکار انتقال و تاثیر بالینی کووید 3؛ و )19-ید پیشگیری و درمان کوو

 خیر. 
 

فرماندار گوین   ، صادرشده از سوی2020مارس  4این دستور بر اساس »اعالم حالت اضطراری« مورخ  .6
 مارس، صادرشده از سوی 5و  1های فوریت بهداشتی محلی مورخ ، اعالمیه(Gavin Newsom)  نیوسام

در زمینه تصویب   Alamedaهیات سرپرستی شهرستان  2020مارس  10مامور بهداشت، مصوبه مورخ  
زمینه تصویب    رهیات سرپرستی د  2020مارس  17های فوریت بهداشتی محلی، و مصوبه مورخ اعالمیه

 شود و به آنها نیز اشاره دارد.اعالمیه فوریت محلی، صادر می



   
 

 

 
 

ورهای بعدی و  2020مارس  19دستور  این دستور همچنین بر مبنای  .7 مامور بهداشت عمومی ایالت و دست
مامور بهداشت ایالت، و اداره بهداشت عمومی و اداره روابط صنعتی کالیفرنیا، از  مله )و نه  جرهنمود فرماندار، 

هدف تامین  ، صادر شده است.2021ژوئن  28مورخ  CDPHمحدود به( رهنمود استفاده از پوشش صورت  با 
ها و تواند محدودیتلزامات فوریت بهداشتی عمومی بر اساس شرایط شهرستان و منطقه، مامور بهداشت می ا

در صورت وجود  رستان تصویب کند. هتری برای رسیدگی به واقعیات و شرایط خاص این شالزامات سختگیرانه
،  19-گیری کووید ر زمینه همهناهمخوانی بین دستور مامور بهداشت شهرستان و دستور بهداشت عمومی ایالتی د 

 تر باشد. گیرد که سختگیرانهدستوری مالک عمل قرار می 
 

برای بهداشت عمومی   عالوقورعایت نکردن هریک از مواد این دستور به منزله ایجاد تهدید جدی و خطر قریب  .8
مه، حبس یا هر دو می هد بود و بر مبنای مجازات مزاحمت عمومی، مشمول جری  شود.خوا

 
شود و تا زمانی که مامور بهداشت آن را کتباً باطل، تعلیق اجرا می  2021آگوست  3بامداد  12:01این دستور از  .9

هد بود.   یا اصالح نکرده باشد، معتبر خوا
 

 ,Oak Street 1221( به ساختمان اداری شهرستان به نشانی 1) ور باید بالفاصله:تهای این دسرونوشت .10
Oakland, California 94612 ( در وب 2ارسال شود؛ ) سایت اداره بهداشت عمومی شهرستان

(19.acgov.org/index.page-https://covid منتشر شود ) ( در دسترس هریک از افرادی که خواستار  3و )
  رونوشت دستور هستند، قرار بگیرد.

 
ر هریک از مواد این  .11 دستور یا کاربرد آن درباره هر شخص یا موقعیت نامعتبر تشخیص داده شود، بقیه مواد  اگ

گیرد و از  ر نمی اهای دیگر، تحت تاثیر قردستور، از جمله کاربرد آن بخش یا ماده درباره اشخاص یا موقعیت 
واهد بود. ه، مواد این دستور تفکیک  اعتبار کامل برخوردار خ   پذیر هستند.در این زمین

  شود:چنین دستور داده می 

  

 2021آگوست  2  

 دکتر نیکوالس ماس، کارشناس ارشد بهداشت عمومی

 Alamedaمامور بهداشت شهرستان 

 تاریخ  

 

https://covid-19.acgov.org/index.page

