ﮐ ﻨﺘ ﺮا ﮐ ﺎﺳ ﺘﺎ
ﺻ ﺤ ﺖ ﻋ ﺎﻣ ﮫ

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻣﺮاض ﺳﺎری

 597ﺟﺎدۀ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺳﻠﺴﻠﮫ A-200
ﻣﺎرﺗﯿﻨﯿﺰ ،ﮐﻠﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ 94553
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﯿﻔﻮن313-6740 (925) :
ﻓﮑﺲ313-6029 (925) :
WWW.CCHEALTH.ORG

ﺑرای اﻓرادﯾﮑﮫ ﺑﮫ  COVID-19ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﻧد

رھﻧﻣود ھﺎ ﺑرای اﻧزوای ﺧودی و ﻧظﺎرت ﺻﺣﯽ
ﺷﻣﺎ ﺑرای ) COVID-19ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺟدﯾد ﻧﯾز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود( ﻣﺛﺑت آزﻣﺎﯾش ﮐرده اﯾد .ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾد ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺣت ﯾﺎب ﻣﯾﺷوﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾن ھم ﺷده ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﮫ اﯾن اﻧزوای-ﺧودی ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود .ﺗﺻﻣﯾم
ﮔﯾری در ﻣورد ﺧوب ﺑودن و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗرک ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻼﯾم ﺷﻣﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻋﻼﯾم ﺧﻔﯾف دارﯾد ،ﺑرای ﺣداﻗل  10روز ﭘس از ﺷروع ﻋﻼﯾم در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
•

اﮔر ﺑﻌد از  10روز ھﻧوز ﺳرﻓﮫ و ﺗب دارﯾد ،اﻟﯽ  24ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از اﯾن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد:
 oﺗب از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت )ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از دواھﺎی ﮐﺎھش ﺗب ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﯾﻠﯾﻧول و ﯾﺎ اﯾﺑوﺑروﻓﯾن( و
 oﻋﻼﯾم ﺷﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﻓﮫ ،ﺑدن دردی ،ﮔﻠو دردی ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد.

ﺑﻌد از اﯾن ﻣدت دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧﺧواھﯾد داﺷت.
اﮔر ﻋﻼﺋم ﺟدی ﺗری داﺷﺗﯾد و ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺑﺳﺗر ﺷدن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑودﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ اﮐﺳﯾﺟن ﻧﯾﺎز داﺷﺗﯾد اﻣﺎ در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت ھﺎی وﯾژه ﻧﻣﺎﻧدﯾد،
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟﺑور ﺷوﯾد  20روز ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾد )در اﯾن ﺣﺎﻟت ،اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺣوال ﺧواھد داد(.

اﮔر ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺑوده اﻧد ،اﻣﺎ در وﻗت ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ھﯾﭻ ﻋﻼﯾم ﻧداﺷﺗﯾد:
• ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت/آزﻣﺎﯾشﺧوﯾش ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن  10روز در اﻧزوا ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد.
 oدر ﺟرﯾﺎن اﯾن ﻣدت زﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻋﻼﯾم ﺧوﯾش را ﺗﺣت ﺑررﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار دھﯾد .اﮔر درﯾن ﺟرﯾﺎن
ﭘﯾﺷرﻓﺗﯽ در ﻋﻼﯾم ﺷﻣﺎ دﯾده ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﺑﻧﺎﺑر ھداﯾت ﻓوق ﺑﺎز ھم در اﻧزوا ﻗرار ﮔﯾرﯾد.
اﮔر ﺑﻧﺎﺑر ﻋﻼﯾم  COVID-19در واﺣد ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺷدﯾد در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﺳﺗری ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ اﮔر ﻋﻼﯾم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر،
ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش  COVID-19ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ وﺿﻌﯾﺗﯽ روﺑرو اﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷدت ﺻدﻣﮫ رﺳﺎﻧﯾده
اﺳت) ،ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل :ﺗداوی ﮐﯾﻣوﺗراﭘﯽ ﺑرای ﺳرطﺎن را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾد ،ﭘﯾوﻧد ارﮔﺎن ﯾﺎ ﺳﻠول ﺑﻧﯾﺎدی را در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﺟﺎم
داده اﯾد HIV ،ﺑﺎ  ،CD4 count <200دارای اﺧﺗﻼل ﺗرﮐﯾب اﺑﺗداﯾﯽ ﻧﻘص اﯾﻣﻧﯽ اﺳﺗﯾد و ﯾﺎ در ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑرای ﺑﯾﺷﺗر از 14
روز دوز ﺑﺎﻻی ﺳﺗﯾراﯾد ھﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد(:
•

ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺧواھﯾد داﺷت ﺗﺎ ﺑرای  20روز ﺑﻌد از آﻏﺎز ﻋﻼﯾم و  24ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از ﺗﺷدﯾد ﻋﻼﯾم ﺧود را ﻣﻧزوی ﺳﺎزﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ را ﺗرک ﮐرده اﯾد و از آن ﻣدت  20روز ﻧﮕذﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای  20روز ﺑﻌد از آﻏﺎز ﻋﻼﯾم
ﺗﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد )ﺧود را ﻣﻧزوی ﺳﺎزﯾد(.

•

اﮔر در روز  ،20ھﻧوز ھم ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﺗب دارﯾد ،ﺑﮫ زﯾﺳﺗن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑرای  24ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از ﻣوارد ذﯾل اداﻣﮫ دھﯾد:
ﺗب از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت )ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از دواھﺎی ﮐﺎھش ﺗب ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﯾﻠﯾﻧول و ﯾﺎ اﯾﺑوﺑروﻓﯾن( و
ﻋﻼﯾم ﺷﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﻓﮫ ،ﺑدن دردی ،ﮔﻠو دردی ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﻌد از اﯾن ﻣدت دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧﺧواھﯾد داﺷت.
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ﻣوارد ذﯾل ﺑرﺧﯽ از اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ اﺳن ک ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﮐﺎھش ﺷﯾوع  COVID-19در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﮔردد.
از ﻣردم ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد:
• در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ داﮐﺗر ﺧود ﻣﻼﻗﺎت دارﯾد .ﺗرﺗﯾب ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﻏﯾر ﺿروری ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ
)ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﻋﺎﺟل ﺻﺣﯽ ،داﮐﺗر دﻧدان و ﻏﯾره( را دوﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد.
• ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﯾﺎ ﻣﮑﺗب ﻧروﯾد.
• از وﺳﺎﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ )ﺳروﯾس ،BART ،طﯾﺎره ،ﺗﮑﺳﯽ (UBERT LYFT ،اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
• ﺑﮫ ﺳﻔر ﻧروﯾد.
• ﺑرای ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻓﻠم ،ﮐﻠﯾﺳﺎ ،ﻣراﮐز ﺧرﯾداری و ﯾﺎ ھر ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﻓراد زﯾﺎدی در آﻧﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد ،ﻧروﯾد.
• ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺣﯾﺎط ﺧود )ﻧﮫ ﯾﮏ ﺣﯾﺎط ﻣﺷﺗرک( ﺑﯾرون ﺑروﯾد.
از ﺧﺎﻧواده ﺧوﯾش ﺣﻔﺎظت ﮐﻧﯾد:
•
•
•
•
•
•

در زﻣﺎن ﺳرﻓﮫ و ﻋطﺳﮫ ،ﺑﯾﻧﯽ و دھن ﺧود را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد ،از دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﻓورا آﻧرا را دور ﺑﯾﻧدازﯾد.
ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  20ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اب ﮔرم و ﺻﺎﺑون دﺳﺗﮭﺎی ﺧوﯾش را ﺑﺷوﯾﻧد و از ﯾﮏ ﺿد
ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺣﺎوی اﻟﮑل ﺑﺎ ﺑﯾش از  60%اﺗﺎﻧول و  70%اﯾزوﭘروﭘﺎﻧول ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣواد ﻓﻌﺎل اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﺧود را از ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺟدا ﮐﻧﯾد.
در ﯾﮏ اﺗﺎق ﺧﺎص ﺑﮫ دور از اﻓراد دﯾﮕر ﺑﻣﺎﻧﯾد و در ﺻورت اﻣﮑﺎن از ﯾﮏ ﺣﻣﺎم ﺟداﮔﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
از ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن وﺳﺎﯾل ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮔﯾﻼس ھﺎی آب ،ظروف ،وﺳﺎﯾل ﻏذاﯾﯽ ،ﺟﺎﻧﭘﺎک ھﺎ و روﺟﺎﯾﯽ
ھﺎ ﺧودداری ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻣوارد ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده دﯾﮕران ﭘس از ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﻧظم ﺑﯽ ﺧطر اﺳت.
روال ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺧود ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﺳﺎﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺷرﯾﮏ ﺷوﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻣﺎم ﯾﺎ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ را ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻧﯾد .دﺳﺗﮕﯾر
ھﺎی دروازه ،ﺗﻠﯾﻔون ھﺎ ،ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻠﯾدھﺎی ﮐﻣﭘﯾوﺗر ،ﺗﺑﻠﯾت ،ﻣﯾز ﮐﻧﺎر ﺗﺧت ﺧواب ،ﺗﺷﻧﺎب ھﺎ ،ﺣﻣﺎم و وﺳﺎﯾل آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ
را ﭘﺎک ﻧﮕﮭدارﯾد.

از اﻋﺿﺎی آﺳﯾب ﭘذﯾر در اﺟﺗﻣﺎع ﺧوﯾش ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﺋﯾد.
•

•

•

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ در ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﮐﮫ وﻗت زﯾﺎدی را در ﯾﮏ ﻣرﮐز ﭘرﺳﺗﺎری ﻣﺎھر ،ﺧﺎﻧﮫ
ﺳﺎﻟﻣﻧدان  ،ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت از ﺣﺎﻓظﮫ ،ﻣرﮐز اﺻﻼح /ﺑﺎزداﺷت ،ﺳرﭘﻧﺎه ،ﺧﺎﻧﮫ ﮔروھﯽ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ روزاﻧﮫ ،ﻣرﮐز دﯾﺎﻟﯾز،
ﯾﺎ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ/ﺑﮫ ﻋﻧوان اوﻟﯾن ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ،ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزﯾد ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را وادار ﺳﺎزﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﮐﺎﻧﺗرا ﮐوﺳﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  6740-313-925ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل  CoCohelp@cchealth.orgﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﻧد.
ﺑﮫ اﺷﺧﺎﺻﯾﮑﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ دارﯾد و ﯾﺎ اﻋﺿﺎء ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد اﺟﺎزه دھﯾد ﻋﻼﺋم ﺧودرا ﻧظﺎرت ﮐﻧﻧد و ﺗﺎ
 10روز ﭘس از آﻧﮑﮫ ﻣدت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺧﺗم ﺷود ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد .ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﯾﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدت  14روز ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻣدت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،ﻋﻼﺋم ﺧودرا را دﻗﯾﻖ ﻧظﺎرت
ﮐﻧﻧد ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد و ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭘوﺷﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣﻣﮑن اﺳت از آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﺑرای
 14روز ﮐﺎﻣل ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻣدت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﻧروﻧد.
اﮔر ﻓردی در ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﻣرﯾض ﻣﯾﺷود ،آﻧﮭﺎ را وادار ﺳﺎزﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫ دھﻧده ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد و
ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﺑﮫ  COVID-19ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﺳت.

ﺻﺣت ﺧوﯾش را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾد
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ﮐ ﻨﺘ ﺮا ﮐ ﺎﺳ ﺘﺎ
ﺻ ﺤ ﺖ ﻋ ﺎﻣ ﮫ

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻣﺮاض ﺳﺎری

 597ﺟﺎدۀ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺳﻠﺴﻠﮫ A-200
ﻣﺎرﺗﯿﻨﯿﺰ ،ﮐﻠﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ 94553
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﯿﻔﻮن313-6740 (925) :
ﻓﮑﺲ313-6029 (925) :
WWW.CCHEALTH.ORG

•
•
•

ﺑرای اﻓرادﯾﮑﮫ ﺑﮫ  COVID-19ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﻧد

اﮔر ﺑﯾﻣﺎری ﺷﻣﺎ رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣت اﺳت ،ﮐﻣﮏ ھﺎی طﺑﯽ ﻋﺎﺟل را ﺑدﺳت آرﯾد .ﺑطور ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﻧﻔس ﺗﻧﮕﯽ ﺷﻣﺎ ﺷروع
ﻣﯾﺷود.
در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﻣﺎس ﺑﺎ  ،911ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان اﻋزام اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ  COVID-19ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﯾد.
ﻗﺑل از ﺟﻠب ﻣراﻗﺑت ،ﺑﺎ اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت طﺑﯽ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ  COVID-19ﻣﺑﺗﻼ
ﺷده اﯾد .ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ ،از ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت ﺧوﯾش اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﮔر ﻣﺎﺳﮏ ﻧدارﯾد ،ﻓردی
را ﺑﮫ داﺧل ﻣرﮐز ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺎورد و ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان درﻣورد آﻣدن ﺷﻣﺎ اطﻼع دھد.

ﺑرای ﺳواﻻت ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺎدی ﮐﺎری دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ  8:00ﺗﺎ  5:00ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﺎ ﺷﻣﺎره-6740
 313-925ﺑﺎ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ  Contra Costaﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ از طرﯾﻖ  CoCohelp@cchealth.orgﺑﮫ ﻣﺎ اﯾﻣﯾل ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر را ﺑطور آﻧﻼﯾن در  .cchealth.org/coronavirusﺑدﺳت آورﯾد.
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