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 و توص�ه های ادارە بهداشت عمو� شهرستان لس آنجلس برای پوش�دن ماسک در مح�ط های داخ� عمو� در ز�ر خالصه شدە اند.   *الزامات

 : بپوش�د با برازش مناسب ماسک �ک در فضاهای داخ� با�د  شما 

 مکان ھای تجاری، مدارس، و محل ھای کار. برخی از جانب محل الزامی است، از جملھ   اگر •
 . از جمله در مح�ط های کاری و تجم�از جانب ادارە بهداشت عمو� برای مدی��ت �ک شی�ع الزا� است، ا�ر  •
زماین که در خانه  این شامل د�گران باش�د.   اطرافرا خاتمه � ده�د با�د در جداسازی  زماین کههست�د و تا  19-�ر شما مبتال به کوو�دا  •

ا�ط هست�د،  خاتمههست�د � شود.  ا�ر شما برای  به پوش�دن ماسک در اطراف د�گران از روز ششم تا  با�د شما دادن به جداسازی واجد �ش
استثنا  ، ند ک روز از هم انجام شددار�د که حداقل با فاصله �   19-من�ن کوو�د �شت �هم روز دهم ادامه ده�د. ا�ر شما دو آزما�ش  پا�ان 

وی     ph.lacounty.gov/covidisolationدستورالعمل های جداسازی در تما� ن�ازی به پوش�دن ماسک ندار�د. از اعمال � شود، شما  پ�ی
 کن�د.  

در  با�د �ک ماسک با برازش مناسب تا پا�ان روز دهم   به کار باز م�گردند،  19-�س از ابتال به کوو�دتوجه: در مح�ط های کاری، کارکناین که 
 د. بپوشنف د�گران  اطرا 

 : بپوش�د در فضاهای داخ�  برازش مناسب با  ماسک�ک  ا��دأ توص�ه � شود که شما 
 )ماسک بپوش�د را در باال مالحظه کن�د  د شما با�-مگر اینکه الزا� است(

 

این  .  روز از آخ��ن روزی که در معرض مواجهه قرار گرفته ا�د  10، به مدت هست�د  19-شخ� مبتال به کوو�د مخاطب نزد�ک ا�ر شما  •
. از تما�  هستند   19-ری برای ب�ماری شد�د نا�ش از کوو�داطراف افرادی هست�د که در خطر باالتدر امر ب��ژە زماین اهم�ت دارد که  

ن نزد�ک در وی کن�د.    ph.lacounty.gov/covidcontactsدستورالعمل های مخاطبنی  پ�ی
�ن ماسک خود را بپوش�د،ب��ژە زماین که در محل های شل�غ �ا با ته��ه نامناسب هست�د. هست�د،   در خطر ب�ماری شد�د ا�ر شما  •   از  محافظ�ت

 . (N95,KN95,KF94) یک ماسک تنفسی قب�ل
 �ا مراقبت در�افت � کن�د.  رو�د  ع�ادت �برای   ، زماین که در مح�ط های مراقبت بهداشیت  •
ا� از قب�ل قطار، ات��وس، ات��وس شاتل، تا��،   ،حمل و نقل عمو�  وسائلانواع  ر تما�د •  . سائل حمل و نقل درماین و  سواری اش�ت
و، بنادر در�ایی �ا سایر پا�انه  های ات��وس، ا�ستگاە ها و پا�انه از قب�ل فرودگاە، مرا�ز حمل و نقل در تما� • های بندری   های قطار و م�ت

 کند.  �  فعال�ت��وش�دە �ا هر ناح�ه ��وش�دە د�گری که به عنوان مرکز حمل و نقل 
 

 پوش�د: بدر فضاهای داخ� ترجیح شخ� در مورد اینکه آ�ا شما ماسک 
 )در باال مالحظه کن�درا ماسک بپوش�د   د شما با�-استمگر اینکه الزا� (

 ایالتی و محلی و مراکز بازداشت. تسھیالت اصالحی ر د •
 در پناهگاە های افراد ب�خانمان و اضطراری  •
 عمو� د�گر  در هر مح�ط •

 

 
کت در �ک فعال�ت �ا ورود به �ک مکان تجاری منع کرد.  ک از ماس  برای پوش�دنهیچ کس را ن� توان   �ش

 
 

ارائه دهندە    و افرادی که به دستور پزش� �ا ناتواین  خاص  عارضه های    دارای  سال، افراد   2مانند کودکان ز�ر    ،بپوشند افرادی هستند که نبا�د ماسک    *
�ا   و    بپوشند   اسکمکساین نبا�د  چه  .  ماسک بپوشند خود نبا�د  خدمات درماین   ارتبا�  افراد دارای مشکالت  را    خاص  ناتواین های  مالحظات و�ژە برای 

 مالحظه کن�د. 
 
 
 
 
 
 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#notwear
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
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 کارکنان 

، یا در برخی محل ھای کاری  Cal/OSHA  19- آیین نامھ غیر اضطراری پیشگیری از کوویدکار، کارفرمایان ملزم ھستند تا از محل در محیط ھای 
محافظ تری  قوانین    ،Cal/OSHAھای خاص،  موقعیت پیروی کنند.  برای کارکنان در  برای بیماری ھای مسری اَروسل  Cal/OSHAاستانداردھای از

 دارد.  دو نمونھ از مثال ھا شامل:  ماسکاز برای استفاده 

 )، یک ماسک در اطراف دیگران بپوشند. 10ملزم ھستند تا پایان روز دھم ( ،بھ کار باز می گردند 19- کارکنانی کھ پس از ابتال بھ کووید  •
اگر شیوعی در یک محل کاری رخ دھد، تمامی کارمندان در معرض قرار گرفتھ ملزم ھستند زمانی کھ در فضاھای داخلی ھستند، یا   •

 شخص دیگری فاصلھ دارند، یک ماسک بپوشند. ز زمانی کھ در فضاھای خارجی ھستند و کمتر از شش فوت ا

 ، لینک ھای باال را مرور کنید. 19-برای اطالعات بیشتر در مورد آیین نامھ پیشگیری از کووید

زمانی کھ مراقبت ارائھ   مستقیم، ، کارکنان تسھیالت خدمات درمانی و محیط ھای مراقبتمان مأمور بھداشت شھرستان لس آنجلسفربھ عالوه، طبق 
، یا ساکنین کار می کنند، ملزم ھستند کھ یک ماسک بپوشند.  آنھا ھمچنین ملزم ھستند تا در نواحی  ارباب رجوعیا شخصأ با بیماران،  دھندمی 

 ، یا ساکنین حضور دارند، یک ماسک بپوشند. ارباب رجوع، زمانی کھ بیماران، مراقبت از بیمار

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Masking_Healthcare_Facilities.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Masking_Healthcare_Facilities.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Masking_Healthcare_Facilities.pdf

