
 

 
 

 

 

 

 

 

شما مثبت باشد*/ و یا یک داکتر  19 -مصاب باشید )نتیجه تِست کوید 19 -در ساکرامنتو کانتی، چنانچه شما به مرض کوید

 اید( الزم است که شما:مصاب شده  19 -تشخیص دهد که به مرض کوید
 

  در خانه بمانید و از تماس داشتن با دیگران خودداری کنید -را قرنطین کنیدخود 

  ها تماس نزدیک داشتید اطالع دهید که ضرور است تا خود را قرنطین کنند به کسانی که با آن 

 مطابق با مراحلی که در ذیل آمده است، پیروی کنید از دستور و توصیه مسئول صحی در مورد قرنطین 

 

ها هایی که ذریعه کارفرمایان آنالصحه و کسانی که در صف اول انجام خدمات صحی هستند، باید از طرزالعملکارمندان بخش صحی و حفظ 

 ارائه شده است پیروی کنند.

 

اید و مجددا تِست داده و  شدهمصاب  19 -روز( به کوید  90چنانچه اخیرا )در  جن )از طریق تِست مخاط بینی و یا بزاق دهان(.یا انتی  PRCذریعه  19 -* تست مثبت کوید 

 اید یا خیر. مصاب شده 19 -های مرض را ندارید، با داکتر خود مشوره کنید تا مشخص شود که مجددا به کوید نتیجه تِست شما مثبت شده است اما عالیم و نشانه

 

 قرنطین

 خود را از دیگران جدا سازید. رسد در خانه بمانید و شما باید الی زمانی که وقت معینٔه قرنطین شما به پایان می 

 از اعضای خانه دور بمانید.  •

 به سرکار نروید، به مکتب نروید و از حضور یافتن در اماکن عمومی خودداری کنید.  •

در صورت   چنانچه برای استفاده از خدمات صحی، ضرورت دارید که از خانه خارج شوید، اصالً از وسایل ترانسپورت عمومی استفاده نکنید. •

چنانچه شخصا قادر به دریوری کردن نیستید، اطمینان حاصل کنید که بیشترین فاصله ممکن را با   امکان از وسیله نقلیه شخصی استفاده کنید.

 ، در صورت امکان.از ماسک و یا پوشش محافظتی چهره استفاده کنیددریور دارید، کلکین موتر را پایین کنید 

چنانچه  چنانچه در خانه کسی را ندارید که به شما کمک کند، ترتیب دهید تا مواد غذایی و موارد ضروری دروازٔه خانه به شما تسلیم داده شود. •

 حتما از ماسک و یا پوشش محافظتی چهره استفاده کنید.ضرورت دارید که کسی را مالقات کنید، 

 

 چند مدت باید در قرنطین بمانم؟ 

های مرض را اید و عالیم و نشانه مصاب شده  19 -شما مثبت باشد/ و یا یک داکتر تشخیص دهد که به مرض کوید 19 -اگر نتیجه تِست کوید

 دارید، الزم است که خود را قرنطین کنید الی زمانی که: 

 وهای مرض در شما به مشاهده رسیدند روز بعد از نخستین باری که عالیم و نشانه  10داقل الی ح •

  وساعت )بدون اینکه از دواهای ضد تب استفاده کرده باشید(، هیچ تبی نداشته باشید  24زمانی که شما حداقل به مدت  •

  های شما بهبود پیدا کرده باشند.سایر عالئم و نشانه  •

 شما مثبت باشد و عالیمی نداشته باشید، الزم است که شما خود را قرنطین کنید الی زمانی که:  19 -تِست کوید  چنانچه نتیجه

 روز بعد از انجام تِست 10 •

 اند را تعقیب کنید هایی را که در ادامه آمدهدر صورتی که عالیم مرض در شما ظاهر شد، طرزالعمل •

 

  مراقبت در خانه

در اینجا مراحلی   توانند بهبود یابند.مرض خفیفی را تجربه خواهند کرد و می با مراقبت خانگی مناسب، 19 -اکثر اشخاص مصاب به کوید 

  شوید:ها بهتر میوجود دارد که با انجام دادن آن
  استراحت کنید و مایعات زیادی مصرف کنید •

سال سن دارند، نباید به   2اطفالی که کمتر از  توجه: ( استفاده کنید.®Tylenolبرای کاهش تب و درد از دواهای بدون نسخه ازقبیل استامینوفن ) •

  کنند.هیچ عنوان بدون مشوره با داکتر از دواهای سرماخوردگی و بدون نسخه داکتر استفاده 

 شوند. کنند و مانع از اینکه وایرس را منتشر کنید، نمیمتوجه باشید که این دواها مرض را »تداوی« نمی 
 

 

  

 
برای   های قرنطین خانگیطرزالعمل 

 19 -اشخاص مصاب به کوید
 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
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 های صحی استفاده کنید از تداوی و مراقبت

و  پر خطرتری قرار دارید های صحی باشید، خصوصا اگر در شرایط اگر عالیم مرض شما شدید شد، هرچه زود در پی تداوی و مراقبت

ساله و یا بیشتر هستند، اشخاص حامله و یا اشخاصی که مشکالت صحی  65شود که این موضوع بشمول اشخاصی می مرض شما جدی است.

  ازقبیل امراض مزمن و یا سیستم دفاعی ضعیف دارند.
 

 های صحی استفاده کنید: ذیل آمده است را دارید، از تداوی و مراقبت چنانچه عالیمی جدی ازقبیل آنچه در 
 

 
 

 اید.مصاب شده 19 -به متصدی اعالن کنید که به کوید در تماس شوند. 911کند باید با ها را تهدید میدارند که جان آناشخاصی که عالیم جدی 

  در صورت امکان، قبل از رسیدن خدمات طبی عاجل صحی، یک پوشش محافظتی چهره و یا ماسک بپوشید.
 

داکتر خود، با او در تماس شوید تا در صورت امکان بصورت تلیفونی از ایشان  توانید قبل از مراجعه به چنانچه مورد شما عاجل نیست، می

کنید، قبل از ورود از ماسک و یا پوشش محافظتی چهره استفاده کنید تا  چنانچه به یک مرکز صحی و معالجوی مراجعه می مشاوره بگیرید.

 دیگران از راه شما به وایرس آلوده نشوند.
 

های رفتاری تا منابع عمومی مراقبت از ویب سایت ساکرامنتو کانتی دیدن کنید  رای مردم سترس زا باشد.ممکن است ب 19 -مرض کوید

  زان خود را حمایت کنید.و یاد بگیرید که به کدام شکل از صحت روانی خود مراقبت کرده و عزی را دریافت کرده 19 -کوید

 

 محافظت از دیگران 

 برای جلوگیری از گسترش و شیوع مرض به اشخاص خانه و جامعه خود، از مراحلی که در ذیل آمده است، پیروی کنید.

 

 ها فاصله بگیریددر خانه، خود را از دیگر اشخاص جدا کرده و از آن

بسیار مهم است که از اشخاصی که در معرض خطر جدی مصاب شدن به  اتاق مشخصی بمانید.تا حد امکان به دور از دیگر اشخاص خانه و در  •

  ای را در نظر بگیرید.در صورت امکان، برای این اشخاص، سامان زندگی جداگانه مرض هستند دور شوید.

  مطابق آنچه در ذیل اشاره شده است( پاک کنید.چنانچه این امکان برای شما وجود ندارد، تشناب را ) از تشناب و حمام جداگانه استفاده کنید. •

 چنانچه امکان فاصله گرفتن وجود ندارد، باید از ماسک و یا پوشش محافظتی چهره استفاده کنید. فت فاصله بگیرید. 6از دیگران حداقل  •

ا از پکه یا دستگاه تهویه هوا در فضاهای  ها را باز کنید یدر صورت امکان، برای اطمینان از جریان یافتن و گردش صحیح هوا در اتاق، کلکین •

  مشترک در خانه استفاده کنید.

  اجازه ندهید کسی به مالقات و دیدار شما بیاید. •

 ها غذا آماده نکنید. برای دیگران غذا نپزید و یا برای آن •

دهید، باید از ماسک و یا پوشش محافظتی در صورت امکان، از اطفال مراقبت نکنید و در صورتی که ناچار هستید این کار را انجام  •

 چهره استفاده کنید.

 با حیوانات خانگی و یا غیره حیوانات تماس نداشته باشید.  •

 

 

  

احساس درد و یا فشار   مشکالت تنفسی 

 در قفسه سینه
کبودی و رنگ 

متمایل به آبی پیدا  

 ها و رو کردن لب

سرچرخی و یا بیدار  

 شدن از خواب به سختی 
 سایر عالئم جدی

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://dhs.saccounty.net/BHS/Pages/COVID-19-Resources.aspx
https://dhs.saccounty.net/BHS/Pages/COVID-19-Resources.aspx
https://dhs.saccounty.net/BHS/Pages/COVID-19-Resources.aspx
https://dhs.saccounty.net/BHS/Pages/COVID-19-Resources.aspx
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 زمانی که در کنار دیگران هستید، باید از ماسک و یا پوشش محافظتی چهره استفاده کنید 

وسیله نقلیه( یا کنار حیوان خانگی و همچنان قبل از ورود به معاینه خانٔه  در زمان حضور در کنار اشخاص دیگر )طرز مثال در اتاق و یا در  •

  داکتر و یا شفاخانه حتما ماسک و یا پوشش محافظتی چهره استفاده کنید.

تفاده کنید، نباید  ها استوانید از آنشود، نمیاگر به دلیل مشکالت تنفسی که در اثر استفاده از ماسک و یا پوشش محافظتی چهره برای شما ایجاد می •

ها به اتاق شما بیایند، باید از ماسک یک بار مصرف استفاده  چنانچه ضرورت شد که آن کنید در یک اتاق بمانید.ها زندگی میبا اشخاصی که با آن

بیندازند و مجددا دستان خود های خود را بشویند، ماسک خود را گرفته و دور این اشخاص بعد از اینکه از اتاق شما بیرون شدند، باید دست کنند.

 را بشویند. 

ساالن از ماسک و  ساله باید با نظارت کالن 8الی  2اطفال  سال، نباید از ماسک و یا پوشش محافظتی چهره استفاده کنند. 2نوزادان و اطفال زیر  •

  شوند.کنند و دچار خفگی نمی توانند به راحتی تنفس یا پوشش محافظتی چهره استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که می

 

  جلوی سرفه و یا عطسه خود را بگیرید

دانی های استفاده شده را در خریطه پالستیکی و داخل باطلهدستمال در زمان سرفه و یا عطسه جلوی دهن و بینی خود را با دستمال بپوشانید.

 بالفاصله دستان خود را بشوئید. بیندازید.
 

  را به اشتراک نگذاریدوسایل شخصی خانگی خود 

ها را آن پاک و روجایی خود را با اشخاص یا حیوانات خانگی در خانه خود به اشتراک نگذارید.، رویها، ظروف غذاها، پیاله ها، گیالسظرف

 بعد از استفاده کامالً با آب و صابون بشویید. 
 

 دستان خود را مکرراً پاک کنید و بشوئید 

 ز مکمل بخصوص بعد از تخلیه بینی، سرفه یا عطسه کردن، تشناب رفتن و قبل از خوردن و یا تهیه غذا بشویید.دستان خود را منظم و طر

دستی   اگر آب و صابون در دسترس نیست، دستان خود را با ضد عفونی کننده  ثانیه دستان خود را با آب و صابون بشوئید. 20حداقل به مدت 

چنانچه دستانتان به وضوح   ها را آنقدر به هم بمالید تا خشک شوند.کنید، تمام سطوح دستان را بپوشانید و آن٪ الکول دارد پاک 60که حداقل 

 چتل است، از آب و صابون استفاده کنید. 
 

 شوند را پاک و ضد عفونی کنید همه روزه سطوحی که مکرراً لمس می

ه دروازه، وسایل حمام، تشناب، تلیفون، صفحه کلید، تبلت و میز کنار  شوند بشمول پیشخوان، سرمیزی، دستگیر سطوحی که مکرراً لمس می

های درج شده بر روی طبق طرزالعمل همچنان هر سطحی را که ممکن است مایعات بدن روی آن باشند پاک و ضد عفونی کنید. تخت است.

نظافت خانه خود مشاهده  ها را در بخش کنید. طرزالعمل ها استفادهلیبل اسپری ها یا محصوالت پاک کننده و ضد عفونی کننده خانگی، از آن

 .کنید
 

 با یک صحت عامه مشوره کنید 

به چند سوالی که در زمان تماس از   شما ارسال شده است، یا با جواب گویی به سواالت ارزیابی صحی که از طریق ایمیل یا پیام برایبا جواب

اگر تست شما مثبت باشد، اما تست ارزیابی   کمک کنید. 19 -شود، به کاهش شیوع کویدریاست صحت عامه ساکرامنتو کانتی از شما پرسیده می

 (916)عصر با نمبر تلیفون 5صبح الی  8اید، لطفا بین ساعات نکردهاید و یا از صحت عامه ساکرامنتو کانتی تماسی دریافت صحی نداشته

 در تماس شوید.  875-5881

 

 کار و مکتب

مصاب شده و یا این وایرس را به کسی منتقل نکنید، به مکتب  19 -روید که امکان دارد به کویدکنید و یا به مکتب میاگر در شرایطی کار می

 دیگران را مطلع سازند که تست انجام دهند و یا در صورت ضرورت خود را قرنطین کنند.و یا محل کار خود اطالع دهید تا 

 
های معمول خود ازقبیل بازگشت به کار و یا زمانی که دوران قرنطین خانگی شما ختم شد و دیگر به این وایرس آلوده نبودید، شما قادر خواهید بود تا فعالیت

چنانچه تست شما مثبت بود، نیازی نیست که تِست خود را مجددا تکرار کنید و یا برای بازگشت به کار و مکتب ضرور   بگیرید.رفتن به مکتب را از سر  

 نیست که تِستی با نتیجه منفی داشته باشید و یا اینکه از ریاست صحت عامه یک مکتوب دریافت کنید. 

 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
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 های نزدیک شما معلومات برای تماس

 قرنطین

اید اطالع دهید، حتی اگر  اید، در مورد اینکه خود را قرنطین کردهها در ارتباط نزدیک * بوده اطمینان حاصل کنید که به تمام کسانی که با آن  

های قرنطین خانگی برای اشخاص مصاب طرزالعملها با انجام دادن مواردی که در ذیل آمده است، مشکلی ندارند )برای معلومات بیشتر به آن

 مراجعه کنید(:  اید،ها در ارتباط نزدیک بوده که با آن  19 -به کوید
روز کامل خود را  10اند، باید به مدت ندهند، از موعد آخرین تماسی که با شما داشتهاگر اشخاص عالیم مصاب شدن به مرض را از خود بروز  •

کنند )یعنی  های خطر بلند کار می این موارد در مورد اشخاصی که خطر بلند مرض شدید دارند، اشخاصی که در شرایط و ماحول قرنطین کنند.

که کمبود نیرو جدی داشته باشند یا اینکه اشخاص دارای نقص سیستم دفاعی باشند که در  کند؛ مگر این ها( صدق نمیخانه ها و کارمندان بندینرس 

 روز به قرنطین کردن خود ادامه دهند.  14آن صورت باید به مدت 

تفتیش    روز بعد از آخرین روزی که با شما در تماس بودند، 14روزه هستند، باید همچنان عالیم مرض را الی   10کسانی که در دوران قرنطین   •

ها )همچنان در خانه( و  ها از جمله پوشیدن ماسک و یا استفاده از پوشش محافظتی چهره در تمام زمانها و توصیهتمام طرزالعمل کنند و

 .برای محافطت از خود و دیگران مراعات کنندها را فت از دیگران را پیروی کرده و اجرا کنند و سایر طریقه  6مراعات نمودن فاصله 

های قرنطین خانگی  دهند، باید مطابق طرزالعملاند و عالیمی مرض را از خود بروز میاشخاصی که در تماس نزدیک با اشخاص مصاب بوده •

  وند.از دیگران جدا ش 19 -برای اشخاص مصاب به کوید

 

 است که:  کسی شخصی که با او ارتباط نزدیک داشتیم*

روز قبل از آنکه   2از  ساعته 24دوره در یک  دقیقه و یا بیشتر  15به مدت مصاب بوده است  19 -با کسی که به کوید  فت 6قرار گرفتن در فاصله کمتر از   •

تست  19 -روز قبل از آنکه برای کوید  2اند، مصاب بوده است، عالیم خود را نشان دهد )یا برای اشخاصی که عالیمی نداشته  19 -شخصی که به مرض کوید 

 را ختم کند  دهند( الی زمانی که به آن شخص اجازه داده شود که قرنطین خانگی خود 

 مصاب شده است تماس داشتید، 19 -چنانچه بدون استفاده از ادوات محافظتی مناسب، با مایعات و یا ترشحات بدن شخصی که به کوید  •
 

 احتیاطات برای تماس نزدیک 

اگر این امکان وجود  مراعات کنند.فت را با شما  6برید، دیگر اشخاص فاصله حداقل شود در حالی که در قرنطین خانگی به سر میتوصیه می 

اند همانطور که در فوق ذکر نداشته باشد، هر کسی که با شما تماس نزدیک داشته است، باید از آخرین باری که با شما در تماس نزدیک بوده

  روز دیگر ادامه دهند. 10شد، قرنطین خود را الی 
 

کنند و یا برای نظافت شما ممکن است در تماس با د، چنانچه اتاق شما را منظم میکنناعضای فامیل شما و یا کسانی که از شما مراقبت می

مایعات و یا ترشحات بدن شما )ازقبیل عرق، بزاق، خلط، مخاط بینی، استفراغ، ادرار و یا اسهال( باشند، باید از ماسک چهره و دستکش یک 

های خود را بشویند و مجددا ماسک خودرا  بیرون کرده و دور بیندازند، بعداً دست های خود راها باید ابتدا دستکشآن  بار مصرف استفاده کنند.

 های خود را بشویند.گرفته و دور بیندازند و در نهایت مجددا دست
 

  اگر سواالت بیشتری داشتم چی کنم؟

لطفاً چنانچه هر نوع سوالی در مورد صحت خود  برای کسب معلومات بیشتر در مورد وایرس کرونا دیدن کنید. از ویب سایت صحت عامه

 دارید، با داکتر خود در تماس شوید. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 لس آنجلس کانتی منطبق شده از وزارت صحت عامه 
 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#تماس و ارتباط
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx

