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:19-کووید  

19- دستورالعمل های جداسازی برای افراد مبتلا به کووید  

می شود انجام علائم بروز می کند یا آزمایش مثبت   

ii )5( شما ممکن است جداسازی را پس از روز پنجم 

 خاتمه دهید، اگر: 

ساعت عاری از تب بوده اید)بدون   24به مدت  •

 دهنده تب(، وداروهای کاهش 

شما علائم دیگری ندارید یا علائم شما خفیف و در   •

 حال بهبود است

در شهرستان لس آنجلس، اگر شما مبتلا به  

هستید: 19-کووید  

به دور از دیگران  ،)در منزلکنید جداسازی  ❶

 بمانید( و 

ماسکی با برازش  (،10تا پایان روز دهم ) ❷

 مناسب بپوشید، و 

خود بگویید که در   مخطبین نزدیکبه ❸ 

العمل  ردستومعرض قرار گرفته اند و باید از  

پیروی کنند.   های مخاطبین نزدیک

 خلاصه 

 

 

 

iبه فاصله یک روز از هم انجام پشت سر هم که  دارید 19- کووید  اگر دو آزمایش منفی ( برآورده می سازید،5) . اگر شما معیارهای خاتمه دادن به جداسازی را پس از روز پنجم

 پوشیدن ماسک را متوقف کنید.    امکان دارید که شده اند، 

بین روزهای ششم و دهم  19-کووید یک آزمایش منفی ،که شما پیش از خاتمه دادن به جداسازی  اکیدأ توصیه می کندشهرستان لس آنجلس عمومی . اداره بهداشت  ii 

، بهترین است. کاذب ( برای کاهش خطر مثبت  ها ( داشته باشید.  اگر آزمایش را انجام می دهید، استفاده از آزمایش های آنتی ژن )از جمله خودآزمایی6-10)

شدید 19-وویدکیا  ساعت پس از آنکه تب شما قطع شده است در جداساری بمانید.  اگر دچار نقص ایمنی هستید 24به مدت . اگر هنوز تب دارید،  iii 

. داشتید، درباره اینکه چه زمانی می توانید اطراف دیگران باشید، با پزشک خود صحبت کنید     

اگر سؤالی دارید، دچار بیخانمانی هستید، یا قادر به جداسازی ایمن در منزل نیستید، به خط اطلاعاتی کووید اداره بهداشت عمومی در    

شب در دسترس است. 8:30صبح تا  8:00تلفن کنید.  روزانه کمک از  1- 0473-540-833  

 جداسازی: در منزل و به دور از دیگران بمانید  

حتی اگر شما هیچ روز در منزل و به دور از دیگران بمانید.   5مبتلا هستید، باید به مدت حداقل   19-اگر شما به کووید  

عالئمی ندارید و/یا اگر شما واکسینه شده اید یا در گذشته مبتلا بوده اید، باید جداسازی کنید.  برای حفاظت دیگران از دستورالعمل های 

 جداسازی در زیر پیروی کنید.

 شمارش روزها:رای ب

 ، اولین روز علائم است.  0روز  •

به    0است.  اگر بعدأ دچار علائم شوید، از روز انجام شده است که اولین آزمایش مثبت شما  زمانی  0اگر شما علائم ندارید، روز  •

 کنید. شروععنوان اولین روز علائم 

 خاتمه دادن به جداسازی: 

 ((، اگر:10-6جداسازی خاتمه دهید)یعنی بین روز ششم و دهم)( به  5شما ممکن است پس از روز پنجم*)

  وساعت بدون داروهای کاهش دهنده تب، تب نداشته اید  24شما حداقل به مدت  •

 روزها 

در اطراف 

دیگران 

 ماسک  
iبپوشید 

 شروع به شمارش روزهای جداسازی کنید

iii پایان جداسازی 

 برای بروزترین اطلاعات، لطفأ صفحه تارنمای انگلیسی  ph.lacounty.gov/covidisolation را ملاحظه کنید. برای دیدن اطلاعات به یک زبان دیگر،  

در گوشه چپ باالی صفحه کلیک کنید و زبان را انتخاب کنید.  “Translate”    کلمه روی

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryFarsi.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryFarsi.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html#immunocompromised-state
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html#immunocompromised-state
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
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ئم شما خفیف و در حال بهبود است. ا شما علائم دیگری ندارید، یا عل•

ه شما پیش از خاتمه دادن به جداسازی، یک آزمایش منفی توجه: اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس اکیدأ توصیه می کند ک*

، استفاده از آزمایش  کاذب( انجام دهید.  اگر آزمایش را انجام می دهید، برای کاهش خطر مثبت 10-6بین روزهای ششم و دهم ) 19-کووید

های آنتی ژن)از جمله خود آزمایی ها( بهترین است. 

به جداسازی   ،(10در حال بهبودی است یا تا پس از روز دهم )متان ، شما باید تا زمانی که علائرو به بهبودی نیستشما  19-اگر علائم کووید

 ادامه دهید. 

مبتلا بودید،ممکن 19-هستید که سیستم ایمنی شما را تضعیف می کند یا اگر شما به شدت به بیماری کووید عارضه ایاگر شما دچار 

روز در منزل بمانید.  درباره اینکه چه زمانی می توانید در اطراف دیگران باشید، با پزشک خود صحبت  10که بیش از  داست نیاز داشته باشی

 کنید. 

باشید. یک 19-بازگشت کوویدشما بازگردد یا بدتر شود، شما ممکن است دچار  19-اگر پس از خاتمه دادن به جداسازی، کووید

شروع کنید. در مورد علائم و نگرانی   0مجددأ جداسازی را از روز   نیاز دارید کهآزمایش آنتی ژن انجام دهید.   اگر آزمایش مثبت است، شما 

های خود با پزشکتان صحبت کنید.

 یک ماسک با برازش مناسب بپوشید 

که در یک اتاق با دیگران باشید، باید یک ماسک با برازش مناسب بپوشید.  به پوشیدن یک   استنیاز مادامی که در جداسازی هستید، اگر 

 (* ادامه دهید.10ماسک با برازش مناسب در زمانی که در فضای داخلی در اطراف دیگران هستید، تا پایان روز دهم)

پشت سر دارید که   19-سازید، اگر شما دو آزمایش منفی کووید( را برآورده می 5) اگر معیار های خاتمه دادن به جداسازی پس از روز پنجم*

 . (10-6، می توانید پوشیدن ماسک را زودتر متوقف کنید )بین روزهای ششم و دهم )حداقل به فاصله یک روز از هم انجام شده اند ،هم

جدول خالصه شده  ماسک بپوشید.  روز  10به مدت در مجموع گردید، شما ملزم هستید که در محل کار  توجه:زمانی که به کار باز می
های غیر بازگشت به کار)  را ملاحظه کنید.  درمانی(مراقبت 

 کنید. ملاحظهرا   ph.lacounty.gov/masksد،نافظت را ارائه می کنحبهترین مها برای یادگیری در مورداینکه کدام ماسک 

به مخاطبین نزدیک خود بگویید که در معرض قرار گرفته اند  
را کاهش دهند، حتی اگر    19-انتشار کوویدخطر اقداماتی کنند تا باشند.  آنها باید  مبتلابه مخاطبین نزدیک خود بگویید که ممکن است آنها 

و تحت آزمایش دهی، احساس می کنند که حالشان خوب است یا با واکسن های خود بروز هستند.  این اقدامات شامل استفاده از ماسک، 

به آنها دهید.، موجود است ph.lacounty.gov/covidcontacts در  چند زبانلامتی شان می شود.  دستورالعمل ها را که به  نظر گرفتن س

تان بگویید تا آنها بتوانند  ه یا آن را به دیگران در کار یا مدرسه سرایت داده اید، لطفأ به محل کار یا مدرسمبتلا شده اید  19-اگر به کووید

 .توصیه شده کنند، از جمله آزمایش دهی تخاذاقدامات احتیاطی ا

 تعریف مخاطب نزدیک
ساعت در زمانی  24 دقیقه در 15به مدت حداقل با شما هوایی مشترک فردی است که در یک فضای داخلی  هر یک "مخاطب نزدیک" 

 است. حضور داشته  بوده اید، واگیردارکه شما 

دقیقه"، بودن در فصای هوایی  15منازل، اتاق های انتظار، و هواپیماها، مثال هایی از فضای داخلی هوایی هستند.  یک مثال "حداقل 

 ساعته است. 24سه مرتبه مختلف در یک بازه زمانی ، دقیقه 5ک به مدت مشتر 

به می شوید) واگیردار محسوباز شروع علائمتان تا زمانی که معیارها را برای خاتمه دادن به جداسازی برآورده کنید،  روز پیش  2* شما 

  2شما مثبت است اما علائم ندارید، شما از  19-.  اگر آزمایش کوویدرا به دیگران سرایت دهید( 19-می توانید کووید آن معنی که شما

 د.یمی شو  محسوب  واگیردار(، 5ه آزمایش شما انجام شد تا پایان روز پنجم)کروز پیش از آن

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html#immunocompromised-state
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html#immunocompromised-state
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVIDMasksFarsi.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVIDMasksFarsi.pdf
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 How to isolate –
حفاظت از دیگران-جداسازی کنیدچگونه 

استثنای دریافت مراقبت پزشکی، در منزل بمانید به •

o  بپوشید. ماسک با برازش مناسباگر برای دریافت مراقبت پزشکی باید منزل را ترک کنید، یک

o تلفن کنید.  2-1-1اجتماعی، یا اقلام ضروری مانند غذا یا دارو نیاز به کمک دارید، به   اگر برای یافتن خدمات 

در منزل خود را از دیگران جدا سازید•

o  .بازدیدکنندگان غیر ضروری را نپذیرید 

o  خانواده در یک اتاق مشترک باشید، ماسک بپوشید.اگر نیاز دارید که با افراد دیگر

o  هوا به  نفرستادتا حد امکان هوای تازه به داخل منزل خود بیاورید.  پنجره ها را باز کنید)اگر ایمن است( و از پنکه برای

هش خطر کوویدخارج یا از تصفیه کننده هوا استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر، )اعلامیه(  وزارت در داخل 19-نکاتی برای کا

را ملاحظه کنید.   CDCخود  بهبود تهویه در منزلبهداشت عمومی کالیفرنیا و صفحه تارنمای 

o  فوت از دیگران فاصله بگیرید.  بویژه مهم است که از افرادی که در  6اگر باید در یک اتاق مشترک باشید، سعی کنید

 هستند، فاصله بگیرید.   جدیخطر باالتری برای بیماری 

یا پس از هر استفاده از سرویس بهداشتی مشترک، سطوح لمس شده را تمیز و از سرویس بهداشتی جداگانه استفاده کنید •

ضدعفونی کنید. 

ثانیه بشویید.  20ا با صابون و آب به مدت ر  دستهای خود•

o های خود را بشویید ا بشویید، از ضدعفونی کننده  ر نمی توانید دست های خود  ررا ملاحظه کنید.  اگ چه زمانی و چگونه دست

 . ید% الکل استفاده کن60توی حدست پایه الکلی م

تمامی سطوح با "تماس زیاد" را مرتبأ تمیز و ضدعفونی کنید)حداقل روزانه یکبار(. •

o  و ضدعفونی کننده خانگی استفاده کنید.  اطمینان یابید که از کردن تمیز  دستمال های مرطوباز اسپری ها و

 های برچسب محصول پیروی می کنید. دستورالعمل

مراقبت  درخواست و 19-درمان کووید

ی تواند از بسیار بیمار  مبلافاصله سؤال کنید، حتی اگر علائم شما خفیف است.  درمان  19-اگر علائم دارید، درباره درمان کووید•

واجد شرایط  (Paxlovid)ی رایگان، از قبیل پکسلوویدهاشدن شما پیشگیری کند.  بسیاری از بزرگسالان و برخی از کودکان برای دارو

، پس درنگ نکنید. با پزشک خود صحبت کنید یا به خدمت شروع شوند تانروز پس از آغاز علائم 5. داروهای خوراکی باید   هستند

. برای ، باز استشب 8:30صبح تا   8:00روز هفته از  7تلفن کنید.  1-833-540-0473راه دور اداره بهداشت عمومی در بهداشت 

 دیدن کنید.  ph.lacounty.gov/covidmedicinesاطلاعات بیشتر، از 

.  اگر  درخواست کنیدبا پزشک خود در تماس باشید و اگر علائمی دارید که شما را نگران می کند یا بدتر می شود، مراقب پزشکی •

 در دسترس هستند. هساعت 24تلفن کنید،  211برای یافتن پزشک نیاز به کمک دارید، به 

 تلفن کنید.  911به  د،یاضطراری دار  ئم هشداردهندهعلا که می شناسید  رااگر شما یا فردی •

علائم هشداردهنده اضطراری

 بر حسب رنگ پوست *

 مقابله با پریشانی خاطر)استرس(

دارید تا در مورد سلامت روان خود با فردی صحبت کنید، با پزشک خود تماس گیرید یا به خط کمکی سلامت روان اگر شما نیاز •

 . تلفن کنید 1-800-854-7771به شماره  (LAC DMH)اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس

211LAو صفحه تارنمای  LAC DMH  19-صفحه تارنمای کوویدستی در ر منابع محلی سلامت روان و تند  •

کل بیدار شدن شگیجی یا م  عالئم جدی دیگر
، پوست، لب  

ی
رنگ پریدگ

ی ها، یا بستر ناخن خاکستر
 یا آبی رنگ

مشکل تنفس  فشار یا درد در قفسه سینه 

[A1]: Translations: please link to language 
: English | Español |简体中文 | 繁體中

ااااااا | հայերեն | អក្សរខ្មែរ | 日本

한국어 | Русский | Tiếng Việt | ااااا | Tagalog | Thai

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryFarsi.pdf
https://dmh.lacounty.gov/covid-19-information/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummary.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummarySpanish.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummarySimplifiedChinese.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryTraditionalChinese.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryTraditionalChinese.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryArabic.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryArmenian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryCambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryJapanese.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryJapanese.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryKorean.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryRussian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryVietnamese.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryFarsi.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryTagalog.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryThai.pdf
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health-211la.org/resources/subcategory/mental .در دسترس هستند

CDCمقابله با پریشانی خاطر)استرس(، در صفحه تارنمای نتلفنی بحرا اطلاعات بیشتر، از جمله یک فهرست خطوط •

که یک منبع سلامت روان)من چیره می شوم(iPrevail.comدر دسترس است.  ساکنین شهرستان لس آنجلس دسترسی رایگان به 

س تقاضا با مربیان تعلیم دیده همتای خود، گروه های  دارند.  امکانات شامل گفتگو بر اسارا آنلاین به انگلیسی و اسپانیش است، 

 کمک کند.که سبب پریشانی خاطر می شود، پشتیبان مجتمع، و دروس خودگام است تا به عوامل روزمره زندگی 

 منابع اضافی 

با منابع به چند زبان /ph.lacounty.gov/media/coronavirusتارنمای  •

loyment Development DepartmentpCalifornia Em تارنمای وزارت کار کالیفرنیا •
 در کالیفرنیا   19-کوویدایمنی در رابطه با  کارکنان حقوق قانونیجزوه •

 nia19 Safety Workers Rights in Califor-COVID

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://211la.org/resources/subcategory/mental-health
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html
https://lacounty.iprevail.com/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs/disability-paid-family-leave.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/Workers_Rights_Pamphlet.pdf



