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 اگر بیمار هستید در خانه بمانید    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : دهید 19-و آزمایش کووید  بمانیدخانه به دور از دیگران در ، عالئم دارید  اگر 
اگر خودآزمایی انجام می دهید، مطمئن شوید که    مراجعه نمایید.  ph.lacounty.com/covidtests/how، به نشانی  یشجهت اطالع از نحوه انجام آزما

 تمامی دستورالعمل های آزمایش را رعایت کنید.

ی  در نشانجداسازی  از الزامات    شما بایدمبتال هستید،    19-گوید به کووید، یا یک پزشک می شما مثبت است  19-کووید  اگر نتیجه آزمایش •
ph.lacounty.gov/covidisolation  .پیروی کنید 

.  ساعت عاری از تب بوده اید، در خانه بمانید  24حداقل به مدت    ،تا زمانی که بدون کمک دارو،  شما منفی است  19-کوویداگر نتیجه آزمایش  •
 ساعت بعد آزمایش انجام دهید.   48از دیگران به دور بمانید و حداقل یکبار دیگر  اگر آزمایش آنتی ژن فوری یا خودآزمایی کردید،  

 را مالحظه کنید.   19-برای تکرار آزمایش کووید  FDAدستورالعمل های  

 باشید: 19-های پزشکی و معالجه کووید چه زمانی در پی مراقبت 
بالفاصله پس از آغاز عالئم مصرف می شوند، کمک به حفظ افراد از ابتال به بیماری بسیار شدید می کنند.  بسیاری از    19-زمانی که داروهای کووید •

 بزرگساالن و برخی از کودکان مبتال به کووید، واجد شرایط برای این داروها هستند.

 مان رایگان کنید:حتی اگر عالئم شما خفیف است، بالفاصله تقاضای در 

o اگر آزمایش کووید شما مثبت می شود یا 

o بوده اید.   19-اگر آزمایش شما منفی است اما شما در معرض کووید 

روز شروع    7باید در طول    )درمان وریدی کووید روز پس از آغاز بروز عالئم شروع شود  5درمان های خوراکی کووید باید در طول     درنگ نکنید. 
 ،  19-دسترسی به داروی رایگان کوویدچگونگی  شود(. صبر نکنید تا بیماری شما بدتر شود.  برای اطالعات بیشتر درباره  

        Ph.lacounty.gov/covidmedicines  .را مالحظه کنید 

پزشک خود تماس  ، با کننده ای که در فهرست نیستدر صورت بروز هر یک از عالئم فهرست شده در باال، یا هر گونه عالئم نگران   •
ممکن است بتوانید بصورت تلفنی مشاوره بگیرید. در صورتیکه عالئم بیماری    ،اگر مورد شما فوری نیست، پیش از مراجعه تماس بگیرید .بگیرید

اگر برای یافتن یک پزشک نیاز به کمک دارید، به    قرار دارید.  باالخطر  در معرض  ویژه اگر    شما شدت پیدا کردند به پزشک خود اطالع دهید، به
 تلفن کنید.  211

 

 

 

 

 

 

 

 19-عالئم کووید 
 

 از دست دادن ناگهانی حس چشانی یا بویانی   تب یا لرز  •
 رس درد، درد عضالنی یا بدن درد   رسفه  •
 نفس/مشکل تنفس  •

ی
 بینی   تنگ

ی
 گلو درد، آبریزش یا گرفتگ

•  
ی

 حالت تهوع، استفراغ یا اسهال   مفرط   خستگ
 

 
 نیست.  19-هرست شامل تمامی عالئم احتمالی کوویدفاین 

 بیشتر بیاموزید.   www.cdc.gov/flu/symptoms باشد. در   آنفوالنزا توجه: این عالئم می توانند
 

 از دست دادن ناگهانی حس چشانی یا بویانی  •

 عضالنی یا بدن درد   رسدرد، درد  •

 بینی  •
ی

 گلو درد، آبریزش یا گرفتگ

 حالت تهوع، استفراغ، یا اسهال •

http://ph.lacounty.gov/covidcare
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/how/
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://www.cdc.gov/flu/symptoms
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 تماس بگیرید 911اضطراری با  دهنده  مشاهده عالئم هشداردر صورت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سایر عالئم           
 جدی          

گیجی یا            
دشواری هنگام  

یا   بیدار شدن
 بیدار ماندن 

پوست، لب یا بستر  
پریده،  ناخن* رنگ 

 خاکستری یا آبی  

 درد   فشار یا      
 در قفسه سینه        

 مشکل تنفسی 

 

http://ph.lacounty.gov/covidcare

