
 

 
 

 

 

 

 

 

 بوده اند، ملزم هستند:  ۱۹-در کانتی ساکرامنتو، افرادی که در تماس نزدیک با شخص )اشخاص( مشکوک یا مبتال به کووید
 

ند   10در خانه بمانند و از تماس با دیگران به مدت  -خود را قرنطینه کنند  ➢ ز هپ   روز بپر

 روز نظارت کنند 14بر عالئم به مدت  ➢

وی کنند   دستور قرنطینه افرس بهداشتاز  ➢  همراه با اقدامات زیر پپ 

 

وی کنند. کادر درمانی و امدادگران باید از راهنمای ارائه شده کارفرم  ای خود پیر

 
 

 
 

 قرنطینه خانگ

ی به ویروس مبتال شده باشید اما تا   ۱۹- اید که مشکوک یا مبتال به کوویداگر تماس نزدیک* با فردی داشته روز هیچ  14بوده است، ممکن است شما نیر
 هیچ عالئیم نداشته باشید. 

ً
 در معرض کووید قرنطینهعالئیم بروز ندهید یا اصال

ً
 قرار داشته است، از سایر افراد دور نگه یم دارد تا  ۱۹- فردی را که احتماال

ی شود.    از انتشار بیشیر بیماری جلوگیر
 

 کیس است که:   فرد دارای تماس نزدیک*

روز  2و این زمان از ساعته بوده است  24دوره  در یک دقیقه یا بیشپی  15به مدت کل  ۱۹- از شخص مبتال به کووید فوتی   6در فاصله  •

وع یم شود )یا برای افرادی که عالئم ندارند،  ۱۹- قبل از بروز عالئم فرد مبتال به کووید ( و تا زمانی ۱۹- روز قبل از انجام آزمایش کووید 2شر

 داشته باشد، ادامه یم یابد
ی

 که فرد اجازه خاتمه قرنطینه خانگ

 از اقدامات احتیایط مطلوب، تماس داشته است بدون استفاده ۱۹- با ترشحات یا تراوشات بدن فرد مبتال به کووید •

 

 چه مدت باید خود را قرنطینه کنم؟

آخرین تماس با فرد مبتال، خود را قرنطینه کنید. اگر چه روز از زمان  10تماس نزدیک داشته اید، باید  ۱۹- اگر با فرد مشکوک یا مبتال به کووید

CDC  روزه قابل قبول است.  10تر ، دوره قرنطینه کوتاههیچ عالئیم را در این مدت تجربه نکنیدروزه را توصیه یم کند، اگر  14قرنطینه
ای یا مراکز کنند )مثل پرستاری حرفهاین مورد برای افرادی که در معرض خطر باالی بیماری شدیدی هستند، در محییط پرخطر کار یم

وی کاری وجود داشته باشد، یا افرادی که دچار نقص سیستم ایمنی هستند، باید  عمال نیماصالح و تربیت( ا شود مگر اینکه کمبود بحرانی نیر

  روز ادامه دهند.  14به قرنطینه به مدت 
 

 روزه باید:  10افراد بعد از قرنطینه 

دید، خود را در خانه قرنطینه کنید و از  14همچنان تا  •
ُ

روز بعد از آخرین تماس با فرد مبتال، مراقب بروز عالئم باشند. اگر دچار عالئم ش

وی کنید.    دستوالعمل بخش »اگر دچار عالئم شدم چه کنم؟« در زیر پیر

فونر از دیگران   6در تمایم اوقات )شامل زمانی که در خانه هستید(، حفظ فاصله  استفاده از پوشش صورت یا ماسکهمه توصیه ها از جمله  •

 رعایت کنید.  حفاظت از خود و دیگرانهای ذکر شده در زیر را برای و سایر محدودیت
 

 با فرد مبتال به کووید
ً
 یم کنید و/یا از او مراقبت یم کنید ۱۹- اگر همچنان با فرد مبتال تماس دارید )مثال

ی
 ( و: زندگ

 

ی کنید، آخرین روز قرنطینه شما  • روز از زمانی است که این فرد رعایت   10یم توانید از تماس نزدیک با فرد مبتال پیشگیر

 ویژه افراد مبتال به کووید
ی

وع کرده است.  ۱۹- دستورالعمل های قرنطینه خانگ  را شر

روزه شما باید از آخرین روزی که تماس   10اگر با فرد مبتال زمانی که در قرنطینه است تماس نزدیک داشته اید، دوره قرنطینه  •

وع شود. نزدیک داشته  اید، دوباره شر

روز از زمانی است که فرد مبتال مجاز است به قرنطینه   10اگر نیم توانید از تماس نزدیک با فرد مبتال اجتناب کنید، آخرین روز قرنطینه شما   •
 خود خاتمه دهد. 

ی
 خانگ

 

 محدودیت ها چه هستند؟ 

ی از انتشار بیشیر کووید در این دوره قرنطینه شما را در تماس با سایر افراد ، باید فعالیت هانی را محدود کنید که ممکن است ۱۹- برای پیشگیر
 قرار دهد. 

 

  
 

 دستورالعمل های قرنطینه خانگ
 ۱۹-ویژه افراد در تماس نزدیک با کووید

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%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fif-you-are-sick%2Fquarantine-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#contact
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://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


 اداره بهداشت عمویم کانتی ساکرامنتو ویژه افراد مبتال به کووید
 

 2| صفحه  ۱۹-دستورالعمل های قرنطینه خانگ

 

 در خانه بمانید. ش کار، مدرسه یا مکان های عمویم نروید.  •

لتان جدا کنید.   • ی  خود را از سایر افراد در میی

o   لتان بمانید. بسیار مهم است که از افراد در معرض خطر باالی ی در اتاقر خاص و تا حد امکان دور از سایر افراد در میی

تر یا افراد دارای مشکالت سالمنر از جمله بیماری مزمن یا سیستم  ساله و مسن   65بیماری جدی، دور بمانید شامل افراد 

 ایمنی ضعیف.  

o  حمام جداگانه استفاده کنید.  در صورت امکان از دستشونی و 

o  فونر از دیگران را حفظ کنید. اگر این کار امکان پذیر نیست، از پوشش صورت یا ماسک استفاده کنید.  6حداقل فاصله 

 مهمان نپذیرید.   •

 غذا درست نکنید یا به دیگران غذا ندهید.   •

 در صورت امکان از مراقبت از اطفال اجتناب کنید یا اگر الزام به مراقبت از کودکان دارید، از پوشش صورت یا ماسک استفاده کنید.  •

 نکنید.  •
ی

 یا سایر حیوانات رسیدگ
ی

 به حیوانات خانگ

 

 توانم محل اقامتم را ترک کنم؟ آیا در طول قرنطینه یم

وری یم توانید از خانه خارج شوید.  ۱۹- شما تنها برای انجام تست کووید •  یا دریافت خدمات پزشگ ضی

وری پشت در شما گذاشته شود.   •  ها الزم را انجام دهید تا غذا و لوازم ضی
ی

 اگر کیس را در خانه ندارید که به شما کمک کند، هماهنگ

 

 را انجام دهم؟  ۱۹- آیا باید تست کووید

 ، تست بدهید. ۱۹- توصیه یم شود اگر عالئم دارید به عنوان فرد دارای تماس نزدیک با فرد مبتال به کووید

ید یا از وب • کاننر ساکرامنتو دیدن    ۱۹- مراکز آزمایش کوویدسایت برای انجام تست، با ارائه دهنده خدمات مراقبنر خود تماس بگیر

 صورت یا ماسک استفاده کنید.  کنید. زمان خروج برای انجام تست، از پوشش 

 اگر نتیجه تست شما مثبت شد:  •

o  ویژه افراد مبتال به کوویدطبق 
ی

 ، خود را در خانه قرنطینه کنید. ۱۹- دستورالعمل های قرنطینه خانگ

o ک به خود بگویید که خود را قرنطینه کنند و این دستورالعمل ها را به آنها بدهید. به همه افراد دارای تماس نزدی 

 اگر نتیجه تست شما منفی شد:  •

o  روز کامل از زمان آخرین تماس با فرد مبتال، ادامه دهید.  10به قرنطینه تا 

o  از خود و دیگران وی کنید تا مراقب بروز عالئم باشید و از همه اقدامات توصیه شده فوق پیر  14همچنان تا بعد از روز

 . حفاظت کنید 

 

 چگونه باید در این دوره مراقب سالمتی خود باشم؟

 ، مراقب سالمنر خود باشید. عالئم ممکن است شامل موارد زیر باشد:  ۱۹- کووید  عالئمبا برریس وجود 
 تب یا لرز  •

 شفه   •

 نفس یا مشکل در تنفس  •
ی

 تنگ

•  
ی

 خستگ

 درد عضله یا بدن •

 شدرد •

از دست دادن حس بویانی یا چشانی  •

 به
ی

 تازگ

 گلو درد  •

 یا آبریزش بینی  •
ی

 گرفتگ

 حالت تهوع یا استفراغ   •

 اسهال  •

 اگر دچار عالئم شدم چه کاری بکنم؟ 

دید، خود را در خانه قرنطینه کنید و از 
ُ

 ویژه افراد مبتال به کوویداگر دچار هر یک از نشانه ها یا عالئم فوق ش
ی

- دستورالعمل های قرنطینه خانگ
وی کنید. اغلب افراد مبتال به کووید ۱۹  یم شوند و یم توانند با  دچار بیماری خفیف  ۱۹- پیر

ی
مطلوب بدون نیاز به مراجعه به ارائه  مراقبت خانگ

اضطراری دارید، با ارائه دهنده خدمات  ، بهبود یابند. اگر هر گونه نگرانی بهداشنر غیر مراقبنر خود به صورت تلفنی یا  دهنده خدمات مراقبنر
 هستید.  ۱۹- پزشگ از راه دور مشورت کنید و به او بگویید که در تماس با شخیص مبتال به کووید

 

 اگر به خدمات مراقبت پزشگ نیاز داشته باشم چه کنم؟ 

ایط اورژانیس با   تماس  911اگر عالئم وخیم تر شدند، خدمات مراقبت پزشگ دریافت کنید. از قبل با ارائه دهنده خدمات مراقبنر خود یا در شر
ید و به آنها بگویید که در تماس نزدیک با فردی مبتال به کووید  هستید.   ۱۹- بگیر

 

https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
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/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://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
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 دارید، باید:  ۱۹- نید و عالئم یا نشانه های کوویداگر برای دریافت خدمات مراقبت پزشگ خانه را ترک یم ک

 در صورت امکان، از پوشش صورت یا ماسک استفاده کنید.  •

 تا جانی که یم  •
ً
 کنید، حتما

ی
 نیم توانید رانندگ

ً
توانید فاصله خود با  در صورت امکان از خودروی شخیص استفاده کنید. اگر شخصا

ی بکشید و در صورت امکان از پوشش صورت یا ماسک استفاده کنید. شما نباید از خدمات حمل  راننده را حفظ کنید، شیشه ها را پاییر

 و نقل عمویم استفاده کنید.  

 

 آیا اداره بهداشت عمویم به محل کار یا مدرسه من اطالع یم دهد؟
یا مدرسه شما اطالع نیم دهد یا هیچ اطالعات شخیص در رابطه با شما را در اختیار آنها قرار نیم دهد مگر اداره بهداشت عمویم به محل کار 

وری باشد.    اینکه این کار برای حفظ سالمنر شما یا سالمنر سایرین ضی

 

 را دریافت کرده باشم، چطور؟ ۱۹- اگر واکسن کووید
ایط زیر را داشته باشید، نیازی نیست خود را قرنطینه کنید:  ۱۹- اگر با فرد مشکوک یا مبتال به کووید  تماس نزدیک داشته اید، اگر تمایم شر

  هفته بعد از دریافت یک 2<دوزه )فایزر یا مدرنا( یا  2هفته بعد از دریافت دوز دوم شی واکسن  2<یعنی  - به طور کامل واکسینه شده باشید  •

 دوز از واکسن تک دوزی

 در ماه سوم بعد از دریافت آخرین دوز واکسن خود باشید  •

 را نداشته اید  ۱۹- از زمان تماس نزدیک، هیچ یک از عالئم کووید •

ی هستند، اعمال نیم شود.   این مورد در رابطه با افراد واکسینه شده ای که در بیمارستان یا در مراکز درمانی بسیر
 

 اگر پرسش دیگری داشته باشم باید چه کاری بکنم؟  

دیدن کنید. برای پرسش در مورد سالمنر خود،   سایت اداره بهداشت عمویموب برای کسب اطالعات بیشیر درباره کروناویروس، از 
 با ارائه دهنده خدمات مراق

ً
ید. لطفا  بنر خود تماس بگیر

 

 اقتباس از اداره بهداشت عمویم کاننر لس آنجلس

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx

