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ن نزدیک 19-کووید : دستورالعمل ها برای مخاطبی   

 

 خالصه 
 

  اگر شما مخاطب نزدیک  فردی مبتال به کووید-19 هستید و عالئیم ندارید: 
 

 

بپوشیددر فضای داخیل یک ماسک با برازش مناسب اطراف دیگران در  ،روز  10به مدت    ❶ 
      

 ، آزمایش دهید آخرین مواجههروز پس از  5- 3 ❷
اگر نتیجه آزمایش مثبت بود، جداسازی کنید.          

        توجه: اگر شما یک آزمایش مثبت کووید در 30 روز گذشته داشته اید، آزمایش دیه توصیه نیم شود مگر اینکه عالئم داشته
         باشید.  بیشتر بیاموزید . 

 

قرار دهید ت نظر حروز ت  10سالمت خود را به مدت    ❸    
ل به دور از دیگران بمانید.  اگر آزمایش مثبت شود، از الزامات جداسازی   ز وع شود، بالفاصله آزمایش دهید و در متز  اگر عالئم شر
وی کنید.    ph.lacounty.gov/covidisolationدر     پتر

 
 

 
 
 
 
 
 -- 
 
 
 

 
ن نزدیک   دستورالعمل ها برای مخاطبی   

مادایم که شما عالئم ندارید، نیاز به دور ماندن از دیگران ندارید.  شما باید قدم های در دنباله را بردارید تا خطر انتشار   کووید-19 به  
 دیگران  را کاهش دهید. 

 برای شمارش روزها: روز  0، روز آخرین تماس شما )مواجهه( با فرد  مبتال  است. 

 

 تا پایان روز دهم ) 10(، یک ماسک با برازش مناسب در فضا های داخیل در اطراف دیگران بپوشید 
اگر شما در اطراف افرادی هستید که در خطر باالتری برای بیماری شدید ناشر از کووید-19 هستند، این امر به ویژه اهمیت  

lacounty.gov/masks  ،ین حفاظت را ارائه یم دهند   یم یابد. برای جزییات بیشتر درباره ماسک هایی که بهتر
 مالحظه کنید. را 

 
    5-3 روز پس از آخرین مواجهه، آزمایش کووید- 19  دهید 

 یم کنید در خطر باالتری برای بیماری شدید    قرار  دارد، بالفاصله     
ی

    بعالوه، توصیه یم شود اگر شما یا فردی  که با او  زندگ
ز روزهای سوم)دأ ( منفز شود، مجد3آزمایش دهید. اگر آزمایش شما قبل از روز سوم )       24(، با فاصله حداقل 5( و پنجم)3بیر
ز     ز آزمایشساعت بیر ز و دومیر ، آزمایش دهید.  اولیر  

 
Ph.lacounty.gov/covidisolation ل، به دور از دیگران بمانید و از الزامات ز  اگر در هر زمایز آزمایش شما مثبت شود، شما باید در متز

و ی کنید.  توجه: توصیه یم شود که نتایج منفز آزمایش های آنتر ژن، از جمله خودآزمایی  ها  باید تکرار شود، دستورالعمل   جداسازی در  پتر
 های سازمان غذا و دارو برای تکرار آزمایش دیه را مال حظه کنید. 

 

 یک مخاطب نزدیک چیست؟
 

، برای مجموعأ 19-مبتال به کووید  با فردی  را   شما یک "مخاطب نزدیک" هستید، اگر یک فضای هوایی داخیل
دار بوده است،  ،ساعته 24دقیقه یا بیشتر در یک بازه زماین  15  .   سهیم بوده اید مادایم که او واگت 

دقیقه یا   15نازل، اتاق های انتظار، هواپیماها از مثال های فضاهای هوایی داخیل هستند.  یک مثال "مجموعأ م
"، بودن  ک برای  در یک فضایبا فرد بیشتر  است.  24در متفاوت دقیقه حداقل سه مرتبه  5هوایی مشتر

توجه: اگر در کار، مدرسه، یا فضاهای بسیار وسیع داخیل در معرض قرار گرفته اید، ممکن است یک تعریف  
برای مخاطب نزدیک استفاده شود.    متفاویر   

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
file:///C:/Users/fkhor/Desktop/close%20contact
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVFarsi.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/MasksInfographic-Farsi.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVFarsi.pdf
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
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 قرار دهیدسالمت خود را تحت نظر  ،(10تا پایان روز دهم)  
ل، به دور از دیگران بمانید، آزمایش شوید، و دربا          ز  سؤال کنید  19-ه درمان رایگان کوویدر اگر عالئم بروز دهید، در متز

 19-ه شما مبتال به کوویدک)جعبه در زیر را مالحظه کنید(. اگر آزمایش شما مثبت شود یا پزشکتان تشخیص دهد  
وی کنید.   ph.lacounty.gov/covidisolationاز الزامات جداسازی در هستید،   پتر

 
 درباره عالئم اداره بهداشت عمویم شهرستان لس آنجلس در  19-از راهنمای کوویدشما باید اگر آزمایش شما منفز است،    
وی کنید.  و در صورت بیمار شدن چه بکنید بیاموزید    پتر

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 م
ن
 نابع اضاف

 

ز یک پزشک نیاز به کمک دارید، به  •  تلفن کنید.  2-1- 1اگر برای یافیر
 کارکنان:  •

o خاص سایت راهنمای    : مراکز  |نل گروه های امدادیپرس| کارکنان خدمات درمایز برای کارکنان در محیط های خدمات درمایز
  . تسهیالت مراقبتر بزرگساالن و سالمندان|مراقبتر درازمدت

o جدول   الزامات محل کار برای بازگشت به  .) قرار گرفته:بازگشت   19-رکنان در معرض کوویدکادر   2کار)غتر خدمات درمایز
  را مالحظه کنید.  به کار 

 منابع سالمت روان:  •
o  س است.  1-800-854-7771روز هفته در  7ساعته،  24روان شهرستان لس آنجلس  سالمتخط کمک اداره  در دستر
o  سالمت روان اداره بهداشت عمویم شهرستان  19- صفحه تارنمای کوویدمنابع سالمت روان و تندرستر محیل در 

س است.  thlhea-211la.org/resources/subcategory/mentalدر   211LAو صفحه تارنمای  لس آنجلس          در دستر
س(اطالعات بیشتر از جمله یک فهرست خطوط تلفتز بحران در صفحه تارنمای         در   CDCمقابله با پریشایز خاطر)استر
س است.         دستر

ه یم شوم( که یک منبع آنالین سالمت روان به انگلییس و اسپانیش   iPrevail.comشهرستان لس آنجلس به  نانساک )من چتر
ش رایگان است،  ای پشتیبان مجتمع، و  امکانات شامل گفتگو بر اساس تقاضا با مربیان تعلیم دیده همتای خود، گروه هدارند. دستر

 که سبب پریشایز خاطر یم
ی

  شود، کمک کند.  دروس خودگام است تا به عوامل روزمره زندگ

روز گذشته مثبت بوده است  90شما در  19-اگر آزمایش کووید  
 
 

هستید:  19-اگر شما مخاطب نزدیک فردی مبتال به کووید  
 دارید، بالفاصله با استفاده از آزمایش های آنتر ژن، آزمایش دهید.  19-اگر شما عالئم کووید •
 ندارید:  19-اگر شما عالئم کووید •

o   ، ز آزمایش مثبت شما باید آزمایش دهید. استفاده از  روز پیش بوده است،  90-31اگر اولیر
ین است.  های  آزمایش  آنتر ژن بهتر

o  ز آزمایش مثبت شما  وده است، آزمایش دیه توصیه  روز پیش یا پس از آن ب 30اگر اولیر
 نیم شود.        

 

سؤال کنید  19-کوویداگر عالئم دارید، درباره درمان    
 

 به کووید  19- درمان کووید
ی

ی کند.  بسیاری  19-یم تواند از بیماری شدید افرادی که به تازگ مبتال شده اند، پیشگتر
ایط هستند  واجد  ،(Paxlovid)، از قبیل پکسلوویدرایگان یاز بزرگساالن و برخز از کودکان برای داروها  . شر

وع شوند.  با پزشک خود صحبت کنید یا به خدمت   تانروز پس از آغاز عالئم 5داروهای خورایک باید در مدت  شر
  شب( 8:30صبح تا   8:00روز هفته باز از  7       1- 833-540-0473دور اداره بهداشت عمویم در )بهداشت راه 

درمان برای شما مناسب است، حتر اگر آزمایش شما منفز است.  به آنها بگویید که در   اگر  تلفن کنید تا دریابید 
 قرار گرفته اید.   19-معرض فردی مبتال به کووید

 Ph.lacounty.gov/covidmedicines  .را مالحظه کنید تا بیشتر بیاموزید 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVHomeCareFarsi.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/#if-you-test-negative
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/#if-you-test-negative
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/HCPMonitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EMS/Monitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/snf/prevention/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/snf/prevention/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/CCFGuidance.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
https://dmh.lacounty.gov/covid-19-information/
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/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryFarsi.pdf

