طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ و ﮐﺎرﻣﻧدان اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﮐوﯾد 19-ھﺳﺗﻧد
ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ  COVID-19در ﺗﻣﺎس ﺷدﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺧود را ﻣرﯾض اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﻗرﻧطﯾن ﯾﮑﯽ از راه
ھﺎی ﺟﻠو ﮔﯾری از اﻧﺗﺷﺎر وﯾروس اﺳت .در اﺛﻧﺎی ﻗرﻧطﯾن ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﺧودﺗﺎن را ﺑرای ھر ﻗﺳم اﻋراض و ﻋﻼﺋم
ﻣرﯾﺿﯽ ﻧظﺎرت ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ اﮔر اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﻧده ﺷﻣﺎ ﺑرای اداﻣﮫ وظﺎﯾف ﺿرورت ﺑﮫ ﭘرﺳوﻧل دارد ،ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﺻﺣﯽ ﯾﺎ
ﮐﺎرﻣﻧد اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ ﺑدھﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻗﺳﻣت ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺧود ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﮐوﯾد19-
ﺗوﺳط ﻻﺑراﺗوار ،اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﻧده ﺧود را ﺑﺎﺧﺑر ﺑﺳﺎزﯾد .ﻧظر ﺑﮫ ﺿرورت ﭘرﺳوﻧل ،ﻣﺣل ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺧواھد ﮔرﻓت ﮐﮫ رﻓﺗن
ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر در دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺿرورﯾﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.
در ﺟرﯾﺎن ﻗرﻧطﯾن ﺧوﯾش ،ﻟطﻔﺎ طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ذﯾل را ﻋﻣﻠﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد:
در ﺻورت ﺿرورت ،ﺧﺎرج از ﮐﺎر وظﯾﻔﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺧود در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺑﻣﺎﻧﯾد.
 .1ﺑﮫ ﮐﺎر ﺗﺎن ﻧروﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ از طرف اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﻧده ﺷﻣﺎ دﺳﺗور داده ﺷود .ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﯾﺎ در ﺻﻧف ھﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﺣﺿوری ﻧروﯾد.
 .2اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺣﺿور در ﻣﺣل ﮐﺎر ھﺳﺗﯾد در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد:
 .aﻣﺎﺳﮏ ﺑﭘوﺷﯾد و اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی دﯾﮕر ﻣﺛل ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ دﯾﮕر ھﻣﮑﺎران را ﻣراﻋﺎت ﮐﻧﯾد )ﺗﺎ
اﻧدازه ﻣﻣﮑن ﺷش ﻓوت ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﺑﯾن ﺧود و دﯾﮕران ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد(.
 .bاﻋراض و ﻋﻼﺋم ﺧود را ﺑﮫ دﻗت ﻧظﺎرت ﮐﻧﯾد و ﻗﺑل از ﺷروع ھر ﺷﯾﻔت ﮐﺎری ﯾﺎ ﻣﮑررا ،درﺟﮫ ﺣرارت
ﺧود را اﻧدازه ﮔﯾری ﮐﻧﯾد .اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﻧده ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻗﺳم ﻓﻌﺎل درﺟﮫ ﺣرارت و اﻋراض و ﻋﻼﺋم ﺷﻣﺎ
را ﻧظﺎرت ﮐﻧد.
 .cاﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣرﯾﺿﺎن ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد-ﺑﻠﻧد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد )ﻣﺎﻧﻧد ﻣرﯾﺿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺻﺋوﻧﯾت ﯾﺎ اﯾﻣﻧﯽ ﺻﺣﯾﺢ ﻧدارﻧد ،ﺗﺣت
ﺗداوی ﮐﯾﻣﯾﺎوی ھﺳﺗﻧد ،دﯾﺎﻟﯾز ﻣﯽ ﺷوﻧد ،طوﻻﻧﯽ ﻣدت در ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺳﺗﻧد و ﻏﯾره  (...اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﻧده
ﺷﻣﺎ در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،در ﺟرﯾﺎن دوره ﻗرﻧطﯾن ،ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﻣراﻗﺑت از
ﻣرﯾﺿﺎن دﯾﮕر ﯾﺎ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻏﯾر از-ﻣرﯾﺿﯽ ﯾﺎ وظﺎﯾف اداری ،ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد.
 .3اﮔر ﺟدا ﺿرورت ﻧدارﯾد ﺑﮫ ﻣﻐﺎزه ﻧروﯾد و ﺳﺎﯾر ﮐﺎر ھﺎی ﺿروری را از ﻗﺑﯾل )رﻓﺗن ﺑﮫ دواﺧﺎﻧﮫ(را ﺗﺎ وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺟدا ً
ﺿروری ﻧﺑﺎﺷﻧد اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد .ﻟطﻔﺎ ﺑﺧﺎطر اﺟرای اﻣورات ﻋﺎﺟل از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و ﯾﺎ دوﺳﺗﺎن ﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﯾد.
 .4ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن را ﻧﭘذﯾرﯾد.
 .5ﻟطﻔﺎ دﺳﺗﺎن ﺗﺎن را ﻣﮑرراﺑﺎ اب و ﺻﺎﺑون ﺷﺳﺗﺷو ﮐﻧﯾد ،ﺧﺻوﺻﺂ ﺑﻌد از ﺳرﻓﮫ ،ﻋطﺳﮫ ،ﻓﯾن ﻧﻣودن ﺑﯾﻧﯽ ،رﻓﺗن ﺑﮫ
ﺗﺷﻧﺎب/ﺣﻣﺎم ،و ﯾﺎ داﺷﺗن ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻣواد ﻣﺎﻧﻧد دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی ،ﻣﺗﻧﻌم ،و ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ دﺳت
ھﺎ آﺷﮑﺎرا ﮐﺛﯾف ﻧﺑﺎﺷﻧد ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﺟﺎی آب و ﺻﺎﺑون از ﻣﺎﯾﻊ ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﮐﮫ دارای اﯾﺗﺎﻧول  60%و ﯾﺎ
اﯾزوﭘروﭘﺎﻧول  70%ﺑﺎﺷد ﻣﻧﺣﯾث ﻣواد ﻓﻌﺎل اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
 .6ھﻧﮕﺎم ﻋطﺳﮫ ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ،دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد .ﮐﺎﻏذ ﺗﯾﺷو را در زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ﻗرار داده و دﺳﺗﺎن
ﺧود را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد ﯾﺎ از ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 .7ﺑرس دﻧدان ،ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﯾﺎ ظروف ﻏذاﺧوری را ﺑﺎ ھم ﺷرﯾﮏ ﻧﮑﻧﯾد.
از ﺻﺣت ﺧود ﻧظﺎرت ﮐﻧﯾد:
• ﺑرای ﻋﻼﺋم از ﺧود ﻧظﺎرت ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﮐﺎر ھﺳﺗﯾد ﺷﻣﺎ ﯾﺎ اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﻧده ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد درﺟﮫ ﺣرارت و اﻋراض و
ﻋﻼﺋم ﺷﻣﺎ را ﭼﻧدﯾن ﻣرﺗﺑﮫ در اﺛﻧﺎی ﺷﯾﻔت ﮐﺎری ﺧود ﮐﻧﺗرول ﻧﻣﺎﯾد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣد ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﻗداﻣﺎت
وﻗﺎﯾوی ﭼون اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ/ﭘوﺷش ﭼﮭره و ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از دﯾﮕران را اداﻣﮫ دھﯾد.
 oاﮔر ﮐدام اﻋراض و ﻋﻼﺋم ﻣرﯾﺿﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﺷد ،ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﺧودﺗﺎن را ﺗﺟرﯾد ﮐﻧﯾد.
ﺗب ،ﺳرﻓﮫ ،ﻧﻔس ﺗﻧﮕﯽ اﻋراض و ﻋﻼﺋم ﺷﺎﯾﻊ  COVID-19ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻏﯾر ﻧورﻣﺎل ،درد ﺟﺳم،
دﻟﺑدی ،از دﺳت دادن ذاﺋﻘﮫ ﯾﺎ ﺑوی ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ،ﺳردرد ،ﮔﻠودرد ،رﯾزش ﺑﯾﻧﯽ و ﺑﻧدش ﺑﯾﻧﯽ ،اﺳﺗﻔراغ ﯾﺎ اﺳﮭﺎل
ھﻣﮫ اﻋراض و ﻋﻼﺋﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺧطﺎر ﺑدھﻧد ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد
 oاﮔر در زﻣﺎن ﮐﺎر ،ﺗب ﯾﺎ ﮐدام اﻋراض و ﻋﻼﺋﻣﯽ داﺷﺗﯾد ،اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﻧده ﺧود را ﺑﺎ ﺧﺑر ﺑﺳﺎزﯾد و ﻓورا ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ﺑرای ﺟداﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﺟرﯾد ﺑروﯾد .ﺗب ،ﺳرﻓﮫ ،ﻧﻔس ﺗﻧﮕﯽ اﻋراض و ﻋﻼﺋم ﺷﺎﯾﻊ  COVID-19ھﺳﺗﻧد،
اﻣﺎ ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻏﯾر ﻧورﻣﺎل ،درد ﺟﺳم ،ﺳردردی ،از دﺳت دادن ذاﺋﻘﮫ ﯾﺎ ﺑوی ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ،ﺑﻧدش ﯾﺎ رﯾزش ﺑﯾﻧﯽ،
دﻟﺑدی ،ﮔﻠودرد ،اﺳﺗﻔراغ ﯾﺎ اﺳﮭﺎل ھﻣﮫ اﻋراض و ﻋﻼﺋﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺧطﺎر ﺑدھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﺑروﯾد.
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∎ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت رﻓﺗﺎری ﮐﻧﺗرا ﮐﺎﺳﺗﺎ ∎ ﺧدﻣﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟوی اﯾﻣرﺟﻧﺳﯽ ﮐﻧﺗرا ﮐﺎﺳﺗﺎ ∎ ﺻﺣت ﻣﺣﯾطﯽ ﮐﻧﺗرا ﮐﺎﺳﺗﺎ ∎
∎ ﻣوادات ﺧطرﻧﺎک ) (Hazardousﮐﻧﺗرا ﮐﺎﺳﺗﺎ ∎ ﭘﻼن ﺻﺣﯽ ﮐﻧﺗرا ﮐﺎﺳﺗﺎ ∎ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﮐﻧﺗرا ﮐﺎﺳﺗﺎ ∎ ﻣراﮐز ﺻﺣﯽ و ﻣرﮐز طﺑﯽ ﺳﺎﺣوی ﮐﻧﺗرا ﮐﺎﺳﺗﺎ ∎

•
•

•

اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣرﯾﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺂ ﺑﺎ اراﯾﮫ ﮐﻧﻧده ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ ﺧوﯾش ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﻣورد داﺷﺗن ﺗﻣﺎس
ﺑﺎ ﻓردی ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت  COVID-19اش ﻣﺛﺑت ﺑوده ،اطﻼع دھﯾد.
اﮔر اﻋراض و ﻋﻼﺋﻣﯽ داﺷﺗﯾد و ﻗﺎدر ﻧﺑودﯾد ﺗﺎ در آن ﻟﺣظﮫ از طرﯾﻖ اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﻧده ﯾﺎ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ ﺧود
ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﮐﻧﺗرا ﮐﺎﺳت ﺑرای ﺗرﺗﯾب ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ﺟﮭت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره
(844) 0804-421از  8:00ﻗﺑل از ﭼﺎﺷت اﻟﯽ  3:30ﺑﻌد از ﭼﺎﺷت ﺑﮫ ﻗﺳم روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد ﯾﺎ ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت
را ﺑﮕوﻧﮭﺂﻧﻼﯾن از طرﯾﻖ  https://www.coronavirus.cchealth.org/get-testedاﻧﺟﺎم دھﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐوﯾد 19-ﺗﺷﺧﯾص ﺷدﯾد ،ﺑﺎﯾد اﻟﯽ از ﺑﯾن رﻓﺗن ﻋﻔوﻧت ﺧود را در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺟرﯾد ﮐﻧﯾد .ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ وﯾﺑﺳﺎﯾت
 https://www.coronavirus.cchealth.org/for-covid-19-patientsﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی
ﺗﺟردﯾد ﺷﺧﺻﯽ را ﺑرای وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺛﺑت ﮐوﯾد  19ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻗرﻧطﯾن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد؟
• اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم را ﻧداﺷﺗﯾد ،ﻗرﻧطﯾن ﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧواھد رﺳﯾد:
 oﺑﻌد از  10روز از آﺧرﯾن ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻓرد ﺗﺷﺧﯾص ﺷده ی  ،COVID-19ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﯾدون آزﻣﺎﯾش.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧظﺎرت ﮐردن از ﺧود ﺑرای ﻋﻼﯾم  COVID-19ﺑﮫ ﻣدت  14روز ﻣﮑﻣل ﺑﻌد از آﺧرﯾن
ﻧزدﯾﮑﯽ ﺧود اداﻣﮫ دھﯾد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﻓوق زﯾر ﻋﻧوان ﺻﺣت ﺧود را ﻧظﺎرت ﮐﻧﯾد ذﮐر ﮔردﯾده اﺳت.
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی ﭼون اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ/ﭘوﺷش ﭼﮭره و ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از دﯾﮕران را
ﻣد ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.
ﯾﺎ
 5 oروز ﺑﻌد از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﺧص ﮐﮫ دارای ﮐووﯾد 19-ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت ،اﮔر ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐووﯾد 19-در ﻋﯾن
روز ﯾﺎ  5ﭘس از آﺧرﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐووﯾد 19-ﺑوده اﺳت اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧظﺎرت
ﮐردن از ﺧود ﺑرای ﻋﻼﯾم  COVID-19ﺑﮫ ﻣدت  14روز ﻣﮑﻣل ﺑﻌد از آﺧرﯾن ﻧزدﯾﮑﯽ ﺧود اداﻣﮫ
دھﯾد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﻓوق زﯾر ﻋﻧوان “ﺻﺣت ﺧود را ﻧظﺎرت ﮐﻧﯾد" ذﮐر ﮔردﯾده اﺳت .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد
اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی ﭼون اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ/ﭘوﺷش ﭼﮭره و ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از دﯾﮕران را ﻣد ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.

•
•

اﮔر ﻋﺿو ﻓﺎﻣﯾل ﺷﻣﺎ دارای ﮐووﯾد 19-ﻣﺛﺑت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾد ﺗﺎ در ﻗرﻧطﯾن ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ  10روز ﯾﺎ ،5
طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﺑﯾﺎن ﺷد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺿو ﻓﺎﻣﯾل ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺟداﯾﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﮐﺎری ﺑﻌد از ﯾﮏ ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑررﺳﯽ ﺷود.
 oﻣﺣﻼت ﮐﺎری ﺗﺎن ﺷﺎﯾد از ﺷﻣﺎ ھم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدت  10روز ،ﺻرف ﻧظر از ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ از
ﮐﺎر دور ﺑﺎﺷﯾد.
 oاﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت آﺳﯾب ﭘذﯾر ﮐﮫ در ﺗﮭدﯾد ﺑﻠﻧد ﻗرار دارﻧد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣراﻗﺑﺗﯽ
ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑرای ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ،ﺑود و ﻣراﻗﺑت ھﺎ ،ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻧرﺳﻧﮓ ﻣﺳﻠﮑﯽ ،ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗوﻗﯾﻔﮕﺎه ،و در آﻧﺟﺎ
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﯾﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد  7روز ﺳر ﮐﺎر ﻧﯾﺎﺋﯾد و ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺳر ﮐﺎر ﺑﯾﺎﺋﯾد اﮔر ﺗﺳت ﺷﻣﺎ در
ﻋﯾن روز ﯾﺎ  5روز ﭘس اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد.ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧظﺎرت ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد 19-ﺧود اداﻣﮫ ﺑدھﯾد و ﺗداﺑﯾر
وﻗﺎﯾوی را ﺑرای  14روز ﮐﺎﻣل ﺑﻌد از آﺧرﯾن در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ،ﻣراﻋﺎت ﮐﻧﯾد طورﯾﮑﮫ در ﻓوق
ﺗﺣت ﺑﺧش Monitor Your Healthﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت.

ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد 19-آﻧﮭﺎ آﭘدﯾت اﺳت ) ﺑطور ﮐﺎﻣل واﮐﺳﯾن ﺷده اﻧد و دوز ﺗﻘوﯾﺗﯽ واﺟد ﺷراﯾط ﺧود را
درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد(
اﮔر واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد 19-ﺷﻣﺎ آﭘدﯾت اﺳت و ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐووﯾد 19-داﺷﺗﮫ اﺳت ﯾﺎ ﻣﺷﮑوک ﺑوده اﺳت ﺗﻣﺎس داﺷﺗﮫ اﯾد ،ﺷﻣﺎ
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾن ﻧدارﯾد ،در ﺻورت ﮐﮫ:
•

ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ واﮐﺳﯾن ﺷده اﯾد )  2ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از درﯾﺎﻓت دوز دوم از ﺳﻠﺳﻠﮫ واﮐﺳﯾن دو دوزه ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ 2
ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ دوز واﺣد ﺳﻠﺳﻠﮫ واﮐﺳﯾن ﯾﮏ دوزه ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( و واﺟدﺷراﯾط ﺑرای دوز ﺗﻘوﯾﺗﯽ ﮐووﯾد-
 19ﺧود ﻧﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ
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•
•

ﺑرای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﺟدﺷراﯾط ﺑرای دوز ﺗﻘوﯾﺗﯽ ،ﺗﻘوﯾﺗﯽ ﮐووﯾد 19-ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد) ﺷﻣﺎ  16ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﮐﻼﻧﺗر از آن ھﺳﺗﯾد،
و  6ﻣﺎه از دوز دوم واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد mRNA 19-ﺷﻣﺎ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ] ﻣﺎﻧﻧد ﻓﺎﯾزر ﯾﺎ ﻣدرﻧﺎ[ ﯾﺎ  2ﻣﺎه ﺑﻌد از دو
واﺣد واﮐﺳﯾن ﺟﺎﻧﺳن ان ﺟﺎﻧس( ،و
ﭘس از ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﻋﻼﺋم ﻣرض در ﺑدن ﺗﺎن ظﺎھر ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.

اﮔر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾن ﻧدارﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻧوزھم از ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت و آزﻣﺎﯾش ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد و  7-5روز ﺑﻌد از ﺗﻣﺎس
ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﮐووﯾد او ﺗﺎﺋﯾد ﺷده اﺳت ،ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در اﻣﺎﮐن ﻋﺎﻣﮫ و
در داﺧل ﺧﺎﻧﮫ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و در ﻣورد ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ دوﻟﺗﯽ را ﺗﻌﻘﯾب ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺗﻘل از وﺿﻌﯾت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﺎن ،ﺑﮫ ﻣدت  14روز ﭘس از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ،ﻣراﻗب
ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد 19-در ﺧود ﺑﺎﺷﯾد.
ﻓورا ﺧود را ﺗﺟرﯾد ﻧﻣوده و رھﻧﻣودھﺎی ﻣﻧدرج در ﺑﺧش از ﺻﺣت ﺧود ﻧظﺎرت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣرﯾﺿﯽ ﮐردﯾد ﺑﺎﯾد ً
در ﻓوق ذﮐر ﮔردﯾده ،را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺑﮫ ﺟﺎھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ ﻣﯽ روﯾد )ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ وﻏﯾره( ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾن
ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ﺷده اﯾد اﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب داﺷﺗﮫ اﯾد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ،ﺟﮭت اﺧذ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و
رھﻧﻣودھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ،ﻣﺳؤوﻟﯾن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻓوق اﻟذﮐر را ﺑرآورده ﻧﺳﺎزﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ رﻋﺎﯾت رھﻧﻣودھﺎی ﻗرﻧطﯾن ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎن )ﻣﻧدرج در
ﺻﻔﺣﮫ ﯾﮏ اﯾن رﺳﺎﻟﮫ( ﭘس از ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ﺑﮫ ﮐووﯾد ،19-اداﻣﮫ دھﯾد.

اﮔر ﺷﻣﺎ ﮐدام ﻧﮕراﻧﯽ ﯾﺎ ﺳواﻟﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ در اﺛﻧﺎی ﺳﺎﻋﺎت رﺳﻣﯽ در روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ-ﺟﻣﻌﮫ از ﺳﺎﻋت  8:00ﻗﺑل
ازﭼﺎﺷت ﺗﺎ  5:00ﺑﻌد از ﭼﺎﺷت ﺑﺎ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺑر  6740-313-925ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد ﯾﺎ
ﺑﮫ CoCoHelp@cchealth.orgﺑﮫ ﻣﺎ اﯾﻣﯾل ﮐﻧﯾد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗری را ﺑﮫ ﻗﺳم آﻧﻼﯾن ﺑدﺳت
آورﯾد.
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