
 

 
 

 

 

 

 

 

مشکوک هستند و یا به آن  19 -اند که به کویدنزدیک با شخص و یا اشخاصی داشتهدر ساکرامنتو کانتی، اشخاصی که تماس 

 اند، باید:مصاب شده 
 

  روز از تماس با دیگران خودداری کنند 10در خانه بمانند و به مدت  -خود را قرنطین کنند  

  روز عالیم را تفتیش کنید  14برای مدت 

   هایی که در ذیل آمده است، پیروی کنندمطابق گام الصحهاز دستورات قرنطین از طرف متخصص صحت و حفظ  

 

ها هایی که ذریعه کارفرمایان آنالصحه و کسانی که در صف اول انجام خدمات صحی هستند، باید از طرزالعملفظ کارمندان بخش صحی و ح
 ارائه شده است پیروی کنند.

 
 

 قرنطین نمودن خود

ممکن است به این وایرس  باشد،  بوده و یا به آن مصاب شده  19 -اید که مشکوک به مصاب شدن به کویدچنانچه تماسی نزدیک با شخصی داشته

روز از خود بروز ندهید و یا حتی اصال هیچ یک از عالیم مرض  14ها را الی مصاب شده باشید؛ در حالی که هیچ یک از این عالیم و نشانه

ز کند تا اقرار گرفته باشد، از دیگران جدا می 19 -شخصی را که ممکن است در معرض مصاب شدن به کوید قرنطین را ابدا بروز ندهید.

  شیوع بیشتر مرض جلوگیری کند.
 

 است که:  کسی یمشخصی که با او ارتباط نزدیک داشت*

روز قبل از   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   •

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

 تست دهند( الی زمانی که به آن شخص اجازه داده شود که قرنطین خانگی خود را ختم کند  19

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

 

 چند مدت باید خود را قرنطین کنم؟ 

مصاب شده است تماس داشته باشید، باید از آخرین   19 -است و یا کسی که به کوید 19 -چنانچه با کسی که مشکوک به مصاب شدن به کوید

، (CDC)هر چند مرکز کنترول و وقایه از امراض  روز مکمل قرنطین کنید. 10اید، خود را به مدت این اشخاص در تماس بودهباری که با 

های مرض را هیچ یک از عالیم و نشانهروزه در صورتی که  10کند، اما این قرنطین کوتاه روزه را توصیه می  14یک دوره قرنطین 

این موارد در مورد اشخاصی که شدیدا در معرض خطر مریضی هستند، اشخاصی  جریان زمان قرنطین.  در  نداشته باشید قابل قبول است،

کند؛ مگر اینکه کمبود نیرو جدی داشته باشند ها( صدق نمیخانهها و کارمندان بندی کنند )یعنی نرسهای پرخطر کار میکه در شرایط و محیط

  روز به قرنطین نمودن خود ادامه دهند. 14ند که در آن صورت باید به مدت یا اینکه اشخاص دارای نقص سیستم دفاعی باش 
 

 برند باید: روزه به سر می 10اشخاصی که در قرنطین 
چنانچه عالیم   های مرض را در خود تفتیش کنند.اند، عالیم و نشانهروز بعد از آخرین باری که با شخص آلوده به مرض در تماس بوده 14الی  •

های مرض را داشتید، خود را در خانه قرنطین کرده و قسمتی را که در ادامه و پایین با عنوان »چنانچه عالیم مرض را داشتم چی  نشانه و 

  کنم؟« آمده است، مطالعه کنید.

  یا ماسک استفاده کنید وشش محافظتی چهرهاز پبشمول اینکه تا از خود و دیگران محافظت کنیدهای توصیه شده پیروی کنید، از تمام طرزالعمل  •

 هایی که در ذیل آمده است را تعقیب کنید.فت فاصله بگیرید و محدودیت 6ها )حتی در خانه(، از دیگران حداقل در همه زمان 
 

د با او در کنید و یا او یکی از اعضای فامیل شما است(، ناچار هستیچنانچه به این دلیل که )از شخص مصاب به مرض مراقبت می

 تماس باشید: 
 

روز بعد از روزی است که شخص آلوده به  10توانید از تماس نزدیک با شخص آلوده خودداری کنید، آخرین روز قرنطین شما می •

 .کندرا آغاز می  19 -ها برای قرنطین خانگی برای اشخاص مصاب به کویداستفاده از طرزالعملوایرس 

  

 

برای   های قرنطین خانگیطرزالعمل  

اشخاصی که در تماس نزدیک با اشخاص 

 اند بوده 19 -مصاب به کوید

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://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://calredie.cdph.ca.gov/WebCMR/Pages/Login/ThankYou.aspxhttps:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
https://calredie.cdph.ca.gov/WebCMR/Pages/Login/ThankYou.aspxhttps:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#تماس و ارتباط
https://calredie.cdph.ca.gov/WebCMR/Pages/Login/ThankYou.aspxhttps:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#تماس و ارتباط
https://calredie.cdph.ca.gov/WebCMR/Pages/Login/ThankYou.aspxhttps:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#تماس و ارتباط
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
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روزه شما باید مجددا از    10اید، دوره قرنطین زمانی که شخص آلوده به وایرس در قرنطین خانگی بوده است شما با او در تماس بوده •

 اید، آغاز شود.س نزدیک داشته روزی که با این شخص تما

روز   10چنانچه برای شما ممکن نیست که از تماس نزدیک با شخص آلوده به وایرس اجتناب کنید، در این صورت، آخرین روز قرنطین شما،  •

  بعد از آخرین روزی است که شخص آلوده مجاز است که دوران قرنطین خانگی خود را ختم کند.

 

 چیزها هستند؟ ها کدام محدودیت

هایی را که ممکن است موجب شود تا در  های خود و همچنان فعالیت، باید فعالیت19 -برای جلوگیری از شیوع بیشتر وایرس کوید

  دوران قرنطین با دیگران در ارتباط باشید را محدود سازید.

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

  زمانی که در خانه هستید، خود را از دیگران جدا سازید. •

o .بسیار مهم است که از اشخاصی که شدیدا در  تا حد امکان به دور از دیگر اشخاص خانه و در اتاق مشخصی بمانید

یا اشخاصی که مشکالت صحی  ساله و یا بیشتر هستند و   65معرض مصاب شدن به وایرس هستند، از جمله اشخاصی که 

  ازقبیل امراض مزمن و یا سیستم دفاعی ضعیف دارند، دور بمانید.

o .در صورتی که این امکان برای شما وجود دارد، از تشناب و حمام جداگانه استفاده کنید  

o  ز پوشش محافظتی فت را با دیگران مراعات کنید، ا  6توانید فاصله چنانچه نمی فت فاصله بگیرید. 6از دیگران حداقل

 چهره و ماسک استفاده کنید.

  اجازه ندهید کسی به مالقات و دیدار شما بیاید. •

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

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

 چهره استفاده کنید.

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

 

 توانم خانٔه خود را ترک کنم؟ آیا در دوران قرنطین می

دهید و یا به خدمات ضروری صحی  19 -شما تنها در صورتی قادر خواهید بود خانٔه خود را ترک کنید که بخواهید تست کوید •

  ید.دسترسی پیدا کن

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.

 

 بدهم؟  19 -آیا باید تِست کوید

داشتن عالیم و شود که در صورت اید، توصیه میمصاب است در تماس مستقیم قرار داشته 19 -چنانچه با شخصی که به کوید

 های مصاب شدن به مرض، تِست بدهید.نشانه

زمانی که   مراجعه کنید. ساکرامنتو کانتی 19 -ساحات تست کویدبرای انجام تِست، با داکتر خود در تماس شوید و یا به ویب سایت  •

  کنید، حتما از ماسک و یا پوشش محافظتی چهره استفاده کنید.برای انجام تِست خانٔه خود را ترک می

 جه تِست شما مثبت است: چنانچه نتی •

o  خود را در خانه قرنطین کنند.  19 -های قرنطین خانگی برای اشخاص مصاب به کویدطرزالعملمطابق با 

o ها ارائه  ها را به آن ها تماس نزدیک داشتید، اطالع دهید که خود را قرنطین کنند و این طرزالعملبه تمام اشخاصی که با آن

 دهید. 

 چنانچه نتیجه تِست شما منفی است:  •

o مه روز کامل ادا 10تماس نزدیک داشتید، قرنطین خود را به مدت  19 -از تاریخ آخرین روزی که با شخص مصاب به کوید

  دهید.

o   شده را  های توصیه روز ادامه دهید و تمام طرزالعمل 14های مرض در خود حتی بعد از همچنان به تفتیش عالیم و نشانه

 تر به آن اشاره شد. همانطور که پیش محافظت کنیدتا از خود و دیگران مراعات کنید 

 

  

https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
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/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


 3صفحه   19 -های قرنطین خانگی ریاست صحت عامه ساکرامنتو کانتی برای اشخاص مصاب به کویدطرزالعمل 

 

 قسم قادر خواهم بود تا صحت خود را تفتیش کنم؟ در این دوره چی

 عالیم مرض ممکن است بشمول موارد ذیل باشذ:  .19 -کوید برای عالیمصحت خود را تفتیش کنید 

  گلو دردی • خستگی • تب و یا لرزه •

 گرفتگی و یا آب ریزش بینی  • درد عضالت و عضالت و یا جان دردی •  سرفه •

  حالت تهوع و یا استفراغ • سردردی  • یا مشکالت تنفسینفس تنگی و  •

از دست دادن حس بویایی و یا چشایی در   • 

 روزهای اخیر 

 اسهال  •

 اگر عالیم مرض را داشتم چی کنم؟ 

های قرنطین طرزالعملاز هایی را که در فوق ذکر شد داشتید، خود را در خانه قرنطین کرده و چنانچه هر یک از عالیم و نشانه 

، مرض خفیفی را تجربه خواهند کرد و  19 -پیروی کنید. اکثر اشخاص مصاب به کوید 19 -خانگی برای اشخاص مصاب به کوید

چنانچه هر گونه سوال و یا تشویش  و ضرور نیست که به داکتر مراجعه کنند. خانگی مراقبتتوانند با تداوی مناسب بهبود یابند می

ها توانید تلیفونی با داکتر خود مشوره کنید و یا از طریق تکنالوجی تشخیص و تداوی از راه دور، آنصحی غیر ضروری دارید، می

  مطلع سازید. 19 -را از تماس نزدیک خود با اشخاص مصاب به کوید
 

 به مراقبت های صحی ضرورت داشتم چی کنم؟  اگر

به داکتر خود از قبل اطالع دهید و با او در  های مرض در شما شدت پیدا نمود، از مراقبت های صحی غافل نشوید.اگر عالیم و نشانه

مصاب شده  19 -ها را از تماس نزدیک خود با شخصی که به کویددر تماس شوید و آن 911تماس شوید، یا در شرایط عاجلی با 

  است، مطلع سازید.
 

را دارید،   19 -های مصاب شدن به کویدکنید و یا اینکه عالیم و نشانه چنانچه جهت استفاده از خدمات صحی خانٔه خود را ترک می

 شما باید:

 در صورت امکان از ماسک و پوشش محافظتی چهره استفاده کنید.  •

چنانچه قادر نیستید خودتان دریوری کنید، حتما اطمینان حاصل کنید که   استفاده کنید.در صورت امکان از وسیله نقلیه شخصی  •

 ها را پایین کنید و در صورت امکان از ماسک و پوشش محافظتی چهره استفاده کنید.بیشترین فاصله ممکن را با دریور دارید، کلکین 

  نباید از وسایل ترانسپورت عمومی استفاده کنید.

 

 حت عامه، محل کار و یا تحصیل من را مطلع خواهد کرد؟ آیا ریاست ص

ریاست صحت عامه، هیچگونه معلومات شخصی در مورد شما را به محل کار یا مکتب شما اطالع نخواهد داد و یا نشر نخواهد کرد،  

  مگر اینکه نشر این معلومات برای محافظت از صحت شما یا دیگران ضرور باشد.

 

 واکسین شده باشم چه؟  19 -کویداگر در مقابل 

بوده و یا به این وایرس مصاب شده باشد، چنانچه تمامی  19 -چنانچه در تماس نزدیک با شخصی بوده اید که مشکوک به مصاب شدن به کوید

 معیارات و ضوابطی را که در ذیل آمده است برآورده کنید، ضرورت به قرنطین شدن نخواهید داشت: 

شوند دوز تزریق می  2هایی که در هفته بعد از دریافت دومین دوز از واکسین <2 این به معنی آن است که -ایدری شدهشما طرز مکمل پیچکا •

 شوندهایی که در یک دوز تزریق می هفته بعد از دریافت یک دوز از واکسین <2)فایزر یا مدرنا( یا 

 هستیدماهه بعد از دریافت آخرین دوز از واکسین خود  3شما در فاصله  •

 را ندارید  19 -شما از زمان تماس نزدیک خود، هیچگونه عالیم کوید  •

 برند و یا کارمندان مراکز صحی و معالجوی صدق نمی کند.این موضوع در مورد اشخاص واکسین شده که در شفاخانه به سر می
 

 اگر سواالت بیشتری داشتم چی کنم؟ 

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

 صحت خود دارید، با داکتر خود در تماس شوید. 
 

 آنجلس کانتی منطبق شده از وزارت صحت عامه لس 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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://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/if-you-are-sick/index.html
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx

