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دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﺧدﻣﺎت ﺿروری اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﯾﺎ آﺷﻧﺎﯾﺎن ﻧزدﯾﮏ ﻣورد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﮐووﯾد 19-ھﺳﺗﻧد
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ روﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺷﯾوع ﺑﯾﺷﺗر اﯾن وﯾروس ﺑﮫ اﻓراد ﭘس از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد ،19-ﺣﺗﯽ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣﺎری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻣﯽﮐﻧد .در طول ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﺧود را ﺗﺣت ﻧظر داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد ،اﻣﺎ ﺑﮫﻋﻧوان ﮐﺎرﻣﻧد ﺑﺧش ﺳﻼﻣت ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧد ﻣﺷﺎﻏل ﺿروری در ﺻورﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ دھﯾد ﮐﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی
ﺷﻣﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان را ﻣﻠزم ﺑﮫ اداﻣﮫ ﮐﺎر ﮐرده ﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﮐووﯾد 19-ﮐﮫ آزﻣﺎﯾش او ﻣﺛﺑت
ﺑوده اﺳت ،ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود اطﻼع دھﯾد .ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر در ﻣورد ﺣﺿور ﺷﻣﺎ در ﻣﺣل ﮐﺎر در طﯽ
دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرد.
در طول دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧود ،ﻟطﻔﺎ ً دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی زﯾر را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد:
در ﺻورت ﻧﯾﺎز ،ﺑﮫ ﻏﯾر از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﺿروری ﺧود را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
 .1ﻓﻘط در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺗﺎن از ﺷﻣﺎ اﯾن را ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﮐﻼسھﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی
داﯾر ﺷده در ﻣﺣل ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﮑﻧﯾد.
 .2اﮔر ﻻزم اﺳت در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯾد ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ھﺳﺗﯾد:
 .aﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧﯾد و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ رﻋﺎﯾت اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ھﻣﮑﺎران )ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت رﻋﺎﯾت ﺷش ﻓوت )دو ﻣﺗر( ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺧود و دﯾﮕران( اداﻣﮫ دھﯾد.
 .bﻋﻼﺋم ﺧود را ﺗﺣت ﻧظﺎرت دﻗﯾﻖ ﻗرار دھﯾد و دﻣﺎی ﺑدن ﺧود را ﭘﯾش از ﺷروع ﺷﯾﻔت ﯾﺎ در ﺑﺎزهھﺎی زﻣﺎﻧﯽ
ﮐوﺗﺎهﺗر ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫﺻورت ﻣﺳﺗﻣر ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری و دﻣﺎی ﺑدن ﺷﻣﺎ را ﺗﺣت ﻧظر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .cاﮔر ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران دارای رﯾﺳﮏ ﺑﺎﻻ )ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدﻧﺷﺎن ﺿﻌﯾف اﺳت ،ﯾﺎ در ﺣﺎل
ﺷﯾﻣﯽدرﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ دﯾﺎﻟﯾز ھﺳﺗﻧد ،ﯾﺎ در ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽﺑرﻧد و ﻣواردی از اﯾن دﺳت(
ﺧدﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﻗدام ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺣوزه ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎر دﯾﮕری ﮐﻧد ﯾﺎ در
ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﻣراﻗﺑت از اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﯾﺎ اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف اداری را در طول دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﻣﺣول ﻧﻣﺎﯾد.
 .3ﺑﮫ ﻓروﺷﮕﺎه ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﺿروری )ﻣﺎﻧﻧد داروﺧﺎﻧﮫ( ﻧروﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﺿروری ﺑﺎﺷد .ﻟطﻔﺎ ً
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐﻧﯾد دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﮐﺎرھﺎی ﺿروری ﺷﻣﺎ را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
 .4در طول ﻣدت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﻧﯾد.
 .5دﺳﺗﺎن ﺧود را ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد ،ﺑﮫﺧﺻوص ﭘس از ﺳرﻓﮫ ،ﻋطﺳﮫ ،ﭘﺎک ﮐردن ﺑﯾﻧﯽ ،دﺳﺗﺷوﯾﯽ رﻓﺗن ﯾﺎ
ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻣواد ﻣرطوب ﻣﺎﻧﻧد دﺳﺗﻣﺎل ،ﭘوﺷﮏ و ﻣﺎﺳﮏھﺎی اﺳﺗﻔﺎدهﺷده .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺛﯾﻔﯽ دﺳتھﺎ ﻗﺎﺑلﻣﺷﺎھده
ﻧﯾﺳت ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده دﺳت دارای اﺗﺎﻧول  60%ﯾﺎ اﯾزوﭘروﭘﺎﻧول  70%ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺎده ﻣؤﺛر ﺑﮫﺟﺎی آب و
ﺻﺎﺑون ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 .6ھﻧﮕﺎم ﻋطﺳﮫ ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ،دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد .دﺳﺗﻣﺎلھﺎ را در ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ ﺑﯾﻧدازﯾد و دﺳتھﺎی ﺧود را
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد ﯾﺎ از ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده دﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 .7از اﺳﺗﻔﺎدۀ ﻣﺷﺗرک از ﻣﺳواک ،ظروف ﻏذا ﯾﺎ ﻧوﺷﯾدﻧﯽھﺎ ﺧودداری ﮐﻧﯾد.

ﺳﻼﻣت ﺧود را زﯾر ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
• ﻋﻼﺋم ﺧود را ﺗﺣت ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺗﺎن ﺑﺎﯾد دﻣﺎی ﺑدن و ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را
ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر در طول ﺷﯾﻔت ﮐﺎری ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد از اﺑزارھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت/ﭘوﺷش ﺻورت
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﺎ دﯾﮕران ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.

∎ ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت رﻓﺗﺎری ﮐوﻧﺗرا ﮐوﺳﺗﺎ ∎ ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ اورژاﻧﺳﯽ ﮐوﻧﺗرا ﮐوﺳﺗﺎ ∎ ﺳﻼﻣت ﻣﺣﯾطﯽ ﮐوﻧﺗرا ﮐوﺳﺗﺎ ∎
∎ ﻣواد ﺧطرﻧﺎک ﮐوﻧﺗرا ﮐوﺳﺗﺎ ∎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﻼﻣت ﮐوﻧﺗرا ﮐوﺳﺗﺎ ∎ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐوﻧﺗرا ﮐوﺳﺗﺎ ∎ ﻣرﮐز ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﻣراﮐز ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐوﻧﺗرا ﮐوﺳﺗﺎ ∎

•
•

•

 oدر ﺻورت ﺑروز ھرﮔوﻧﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﺧود را از دﯾﮕران ﺟداﺳﺎزی ﮐﻧﯾد.
ﺗب ،ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ﺷﺎﯾﻊﺗرﯾن ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد 19-ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻏﯾرﻋﺎدی ،درد ﺑدن ،ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع ،از
دﺳت دادن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺣس ﭼﺷﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑوﯾﺎﯾﯽ ،ﺳردرد ،ﮔﻠو درد ،آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ و ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﺑﯾﻧﯽ ،اﺳﺗﻔراغ ﯾﺎ اﺳﮭﺎل
ھﻣﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد
 oدر ﺻورت ﻣﺷﺎھده ﺗب ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻋﻼﺋم در ﻣﺣل ﮐﺎر ،اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود اطﻼع دھﯾد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑروﯾد و ﺧود را از دﯾﮕران ﺟداﺳﺎزی ﮐﻧﯾد .ﺗب ،ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ﺷﺎﯾﻊﺗرﯾن ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد 19-ھﺳﺗﻧد،
اﻣﺎ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻏﯾرﻋﺎدی ،درد ﺑدن ،ﺳردرد ،از دﺳت دادن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺣس ﭼﺷﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑوﯾﺎﯾﯽ ،ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﯾﺎ آﺑرﯾزش
ﺑﯾﻧﯽ ،ﮔﻠو درد ،اﺳﺗﻔراغ ﯾﺎ اﺳﮭﺎل ھﻣﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑروﯾد.
اﮔر اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣﺎری ﮐردﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﮫ اﯾﺷﺎن اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻓردی ﮐﮫ آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد 19-او ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت در ﺗﻣﺎس ﺑودهاﯾد.
اﮔر ﻋﻼﺋﻣﯽ ﭘﯾدا ﮐردﯾد و ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از طرﯾﻖ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﺎ اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧود آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد-
 19ﺑدھﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐوﻧﺗرا ﮐوﺳﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ) 421-0804 (844از  8:00ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  3:30ﻋﺻر
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ از  https://www.coronavirus.cchealth.org/get-testedﺑرای ﺗﻌﯾﯾن وﻗت ﻣﻼﻗﺎت ﺑرای
آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد 19-ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﮐووﯾد 19-در ﺷﻣﺎ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﮭﺑود اﯾن ﻋﻔوﻧت ،ﺧود را در ﺧﺎﻧﮫ از دﯾﮕران ﺟداﺳﺎزی ﮐﻧﯾد .ﻟطﻔﺎ ً
از  https://www.coronavirus.cchealth.org/for-covid-19-patientsﺑﺎزدﯾد ﻧﻣﺎﯾﯾد و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی
ﺟداﺳﺎزی ﻣوارد ﺗﺄﯾﯾدﺷده ﮐووﯾد 19-را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﯽﺷود؟
• ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ در ﺻورﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﻣوارد زﯾر ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
 oﭘس از  10روز از آﺧرﯾن ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻓردی ﮐﮫ ﺗﺳت ﮐووﯾد 19-او ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت ،ﭼﮫ ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت و ﭼﮫ
ﺑدون اﻧﺟﺎم آن .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺳﻼﻣت ﺧود را زﯾر ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷده اﺳت ،ﺑﺎﯾد
ﺗﺎ  14روز ﮐﺎﻣل ﺑﻌد از آﺧرﯾن ﻣواﺟﮭﮫ ﺧود ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻣراﻗب ﺑروز ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد 19-ﺑﺎﺷﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد
از اﺑزارھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت/ﭘوﺷش ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﺎ دﯾﮕران
ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.
ﯾﺎ
 oﭘس از  7روز از آﺧرﯾن ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻓردی ﮐﮫ ﺗﺳت ﮐووﯾد 19-او ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺳت
ﮐووﯾد 19-در روز  5ﯾﺎ ﻗﺑل از آن ﭘس از آﺧرﯾن ﻣواﺟﮭﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻓرد آﻟوده ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد.
ھﻣﺎنطور ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺳﻼﻣت ﺧود را زﯾر ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷده اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺗﺎ  14روز ﮐﺎﻣل
ﺑﻌد از آﺧرﯾن ﻣواﺟﮭﮫ ﺧود ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻣراﻗب ﺑروز ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد 19-ﺑﺎﺷﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد از اﺑزارھﺎی
ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت/ﭘوﺷش ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﺎ دﯾﮕران ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.

•
•

اﮔر ﺗﺳت ﮐووﯾد 19-ﻋﺿو ﺧﺎﻧوار ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدت  10ﯾﺎ  7روز )ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷد( ﭘس از
اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺿو ﺧﺎﻧوار دﯾﮕر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺟداﺳﺎزی ﺧود ﻧدارد ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﯾد.
ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﮐﺎری ﭘس از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﻣﺣل ﮐﺎرﺗﺎن ﺑررﺳﯽ ﺷود.
 oﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺣل ﮐﺎرﺗﺎن از ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھد ﺻرفﻧظر از ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ 10 ،روز ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﺳر ﮐﺎر
ﻧروﯾد.
 oاﮔر ﺑﺎ اﻓراد آﺳﯾبﭘذﯾر در ﻣﺣﯾطھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﭘرﺧطر  ،ﻣﺛل ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑرای ﺳﺎﻟﻣﻧدان ،آﺳﺎﯾﺷﮕﺎه
ھﺎ ،ﻣراﮐز ﭘرﺳﺗﺎری ﺗﺧﺻﺻﯽ ،ﻣراﮐز ﺑﺎزداﺷت ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺣﺿور ﻧﯾروی ﮐﺎر وﺟود ﻧدارد،
ﺑﺎﯾد دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧود را ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮕذراﻧﯾد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد طﯽ دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﺎﻣل 14
روزه ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﻧروﯾد .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺳﻼﻣت ﺧود را زﯾر ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷده
اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺗﺎ  14روز ﮐﺎﻣل ﺑﻌد از آﺧرﯾن ﻣواﺟﮭﮫ ﺧود ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻣراﻗب ﺑروز ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد 19-ﺑﺎﺷﯾد و
اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن،
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ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﻧد
درﺻورﺗﯽﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﯾد و ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ داﺷﺗن ﮐووﯾد 19-ﻣﺷﮑوک اﺳت ﯾﺎ اﺑﺗﻼی وی ﺗﺄﯾﯾد ﺷده اﺳت از ﻧزدﯾﮏ ﺗﻣﺎس
داﺷﺗﮫاﯾد ،ﻻزم ﻧﯾﺳت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﯾد اﮔر:
•
•

ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﯾد ) 2ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از زﻣﺎن درﯾﺎﻓت دوﻣﯾن دوز از ﺳری واﮐﺳنھﺎی  2دوزی ﯾﺎ  2ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر
از زﻣﺎن درﯾﺎﻓت ﯾﮏ دوز از ﺳری واﮐﺳنھﺎی ﺗﮏدوزی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( و
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﯾن ﻓرد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ،ھﯾﭻ ﻋﻼﺋﻣﯽ در ﺷﻣﺎ ظﺎھر ﻧﺷده اﺳت.

اﮔر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧدارﯾد ،ھﻣﭼﻧﺎن در ﺻورت داﺷﺗن ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﮑوک اﺳت ﯾﺎ اﺑﺗﻼی وی ﺑﮫ ﮐووﯾد-
 19ﺗﺄﯾﯾد ﺷده اﺳت ﺑﺎﯾد ﺗﺳت ﺑدھﯾد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻻزم اﺳت ﺗﺳت ﺗوﺻﯾﮫﺷده در ﺣﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری در ﻣﺣل ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم
ﺑدھﯾد.
ﺻرفﻧظر از وﺿﻌﯾت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺧود ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫﻣدت  14روز ﭘس از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺧود ﻣراﻗب ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد 19-ﺑﺎﺷﯾد.

اﮔر اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣﺎری ﺷﻣﺎ ﺷروع ﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻓوراً ﺧود را از دﯾﮕران ﺟدا ﮐﻧﯾد و از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣوﺟود در ﺑﺧش »ﺳﻼﻣت ﺧود
را زﯾر ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد« ﺑﺎﻻ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ درﻣﺎﻧﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و ﻏﯾره(

ﻣﯽروﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آنھﺎ اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﯾد ،اﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﭼﻧﺎن
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ،ﺑﮫﻋﻧوان ﻓردی ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﻗرار داﺷﺗﮫاﯾد ،ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد و اطﻼﻋﺎت و راھﻧﻣﺎﯾﯽ
ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﮐﻧد.
اﮔر از ﺗﻣﺎم ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺑﺎﻻ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻓﻌﻠﯽ )در ﺻﻔﺣﮫ ﯾﮏ اﯾن ﺳﻧد( را ﭘس از ﺗﻣﺎس
ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-اداﻣﮫ دھﯾد.
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت طوﻻﻧﯽﻣدت ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده ﮐﮫ دارای ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻓوق ھﺳﺗﻧد
ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﻧدارﻧد ،اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت دﺳﺗور داده ﺷود ﮐﮫ ﺑرای دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ از ﮐﺎر ﺧﺎرج ﺷوﻧد.
اﮔر ھرﮔوﻧﮫ ﺳؤال ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً در طول ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻋﺎدی روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ از ﺳﺎﻋت  8:00ﺻﺑﺢ ﺗﺎ
 5:00ﺑﻌدازظﮭر از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره  925-313-6740ﺑﺎ ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ از طرﯾﻖ
 CoCoHelp@cchealth.orgﺑﮫ ﻣﺎ اﯾﻣﯾل ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫﺻورت آﻧﻼﯾن در
 cchealth.org/coronavirusﺑﮫ دﺳت آورﯾد.
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