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: لو االت متداؤ س            

     19-یدکووشت زگ با        
 

 

 

 ؟یستچ   19-یدکوو  شتزگبا 

م  ئعال وزبرع به و شر ،ی دوبهب  زس اپ وزر  8-2 در مدت سپس ،دنیابد میوبهب 19-یدکوومبتال به   دافراه ک مانی استز 19- یدکووشت زگبا
 هم واند رفتهگرار ق 19-یدکوو ه تحت درمانک افرادی در  هم 19-یدکوو شتزگبا. دوشبت ثمباره ودا نهآ مایشآز ن استکنین ممچد. همننکمی
  .دومی ش دیده ،اندردهکدریافت ن یه درمانک نهاییآدر 

 
 ؟ندوشت می ش زگار باچ ان درا بیمار چ  

شت زگبارا چنند ک کد بهتر دروسعی شدر حال انجام است تا  ی. مطالعات می دهد خر 19-یدکووشت زگبارا چه کنیست   خصمش ،در حال حاضر
 نند.کده می ول آر را گافراد دی  ،شتزگار باچبار افراد دکت ی وقند چهر  و دهد -می خر

 
 ؟ ه جدی هستندزه اندا چ تا  19- یدکووشت زگ م بائعال 

 دارند.  19-یدکوومتری برای بیماری شدید کمجال بسیار  ،شتزگار باچبیماران د فیف هستند.خ الًو معم 19-یدکووشت زگبام ئعال
 

 ؟ ندوشت شزگار باچد  ی افرادخ بر  ن استکر مم گ حتی ا  ،دویه می ش وصت یدکوورمان د یاآ 

  أیدکا ، بیماری هستندابتالی شدید به  بیشترطر خدر معرض ه کسانی ک وم هستند ئه دارای عالک 19-یدکووبرای افراد مبتال به  ید کوو درمان ! بله

 گمر زا یری گیشپ وبیمارستان  زهداشتن افراد اگر نوانند به دوت می ( Paxlovid)  یدوولسکاپمانند )  یدکوو های د. درمانو شیه میوصت
 شت نیافته است. زگار شدن به باچد وید ووسلپکرف صاضحی بین مو ارتباط چهی ( FDA)  ودار وا غذمان زسا .نندک کمک نهاآ

 .نیدکدیدن  ph.lacounty.gov/covidmedicines زا 19-دیکوو درمان ی ورد دارومبرای دریافت اطالعات بیشتر در 
 

 

 ؟ نم کبه باید  چ  ،شته استزگبامن   19-یدکووه کنم کمی  ر ک ف ر گ ا 

مایش شما  آزر گن انجام دهید.  اژنتی آمایش آز کشما باید ی  ،دویا بدتر شردد زگبا 19-یدکووم  ئعال ،د خو ی زجداسا  اتمه دادن بهخ زس اپر گا
 .نیدک هظالحم را  v/covidisolationounty.goph.lac .نیدکار آغ أمجدد 0 وزر  زی را ازباید جداسا ،بت استثم

اداره تماس  کزانید با مروتنین میچیرید. همگتماس ب تان کشپزلطفاً با  ،دخوم ئرد عالو در مرانی گرسش یا نپنه گورت داشتن هر صودر 
یی خگواسپ برای شب  8:30بح تا ص 8ساعت  زهفته ا  وزر  7 ،این اداره نانک ارکیرید. گتماس ب 0473-540-833-1شماره ا می بوبهداشت عم

 .هستند های شما در دسترسرسش پبه 

 

 ؟ نمکن را منتشر  آ انم ومی ت  یاآ ،شده باشم  19-یدکووشت زگار با چدر گ ا 

می بت ثمایش شما مآز و  دارید شتزگبا مئعال رگ. به همین دلیل انیدکمنتشر  را 19-یدکووه شما کان دارد کام ، هستیدشت زگبا راچدر گا
 .( نیدکه ظباال را مالح)  نیدکت ظفاحران گدی  زتا ا نیدک ی زجدا سا أمجددباید  ،دوش

 

 ؟ رار نمایمک د را تخوباید درمان یا آ ،باشم شده  19-یدکووشت زگار با چدر گ ا 

 .د نداردوجو ،برای شماتر شدن درمان  النیوبه درمان مجدد یا طشما  زبر نیا ی کحای  کمدر چیر. در حال حاضر هیخ

 
 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.fda.gov/media/166197/download
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/#IsolationDuration

