
19-کووید
یازانتشارکوویدروشهای درخانه19-پیشگیر

ندخانوارتانمبتال هستید، خطر زیادی وجود دارد که سایر افراد 19-اگر به کووید .این بیماری را از شما بگیر

.کاهش یابدخانه تاندر 19-انجام دهید تا انتشار کوویدیم توانید اما کارهایی هستند که 

19-دافرادمبتالبهکووی

19-مراقبتازفردمبتالبهکووید

ن کنی• د که با در صورت امکان، یک نفر را در خانوار تعییر
، خطر کیم متوجه او 19-مراقبت از فرد مبتال به کووید

.یم شود

بتال مدت زماین که شخص مراقب در نزدییک فرد م•
ی یم کند، محدود کنید19-به کووید .سیر

تکش و دسمحافظت کنندههنگام مراقبت، ماسک •
.بپوشید

پس از درآوردن دستکش یا 
ده حمل مستقیم لوازم استفا
.دشده دستان خود را بشویی

خطبا یدتماس833-540-0473شمارهبهعمویمبهداشتاداره19-کوویداطالعات  8:00ساعتاز )بگیر
ن در یم توانند اپراتورها.(شب8:30تاصبح وشما،19-وویدکسؤاالت بهپاسخقرنطینه،یا انزوا برایمکاین یافی 

اک گذاری .کنندکمکشما بهمفید منابعسایر اشی 

با
ی

19-ویدافرادمبتالبهکوسایرزندگ

.  نیدبرقرار کخانه تانجریان هوای تازه را تا حد امکان در •
ه خارج برای دمیدن هوا بپنکه ها را باز کنید و از پنجره ها 

پاک کردن هوا برایتصفیه کننده هایاستفاده کنید یا از 
.استفاده کنید19-ذرات ویروس کووید

ک خارج کنید و ا• ز به وسایل شخیص را از مناطق مشی 
ن اقالم مانند ظروف، فنجان، حول اک گذاشی  ه و اشی 

ید ن هیر .تلفن بیر

ن کنیدمرتبا را ُپرتماسسطوح • .تمیر

ک، پ• نجره را در صورت استفاده از رسویس بهداشت  مشی 
ه فرد مبتال را روشن کنید و پس از استفادپنکهباز کنید یا 
ه اگر زودتر ب. دقیقه صیر کنید30از آن، 19-به کووید

، یک ماسک یم شوید رسویس بهداشت  وارد 
.بپوشیدمحافظت کننده

کار ماسک ها،آزمایش دیه،بهمربوطدستورالعمل هایاز •
ph.lacounty.gov/covidcontactsنشاین در قرنطینهو 

وی .کنیدپیر

از . نیدایزوله کبه تنهایی پشت درهای بسته خود را •
وری از دیگران. اتاق خارج نشوید مگر در موارد ضن

رب بخواهید غذا، نوشیدین و سایر اقالم را پشت د
.بگذارنداتاق تان

 هایمراقبتدر خانه بمانید مگر تنها برای دریافت •
.نپذیریدمالقات کننده. پزشیک

در صورت امکان، از یک رسویس •
بعد از . بهداشت  جداگانه استفاده کنید

.کنیدهر مرتبه استفاده آن را ضدعفوین 

.ددستان خود را بشویید یا ضدعفوین کنیمرتبا •

با محافظت ماسیکدر اطراف دیگران •
.بسیار باال بپوشید

از دستورالعمل های انزوا در •
ph.lacounty.gov/covidisolationنشاین 

وی کنید .پیر

پوشیدبامحافظتبسیارباالبماسیک

ین • ی حفظ ایمتن تمام اعضاروش هایییک از بهی 
دارد و است که برازش مناستر ماسیکخانوار، پوشیدن 

.فیلی یم کندبه خویر 

د ماسک اگر افراد با دیگران در یک اتاق باشند، همه بای•
-ه کوویدبرای فرد مبتال ببه ویژهاین موضوع . بپوشند

ر و مراقب او، و هر فردی که شدیدا در معرض خط19
ا است، اهمیت  .داردبسن

بپوشید محافظت کنندهیک ماسک •
(N95 ،KN95 ،KF94 ) یا دو ماسک بزنید
(.روی یک ماسک پزشیکپارچه ایماسک )

.سال نباید ماسک بزنند2کودکان زیر •

، به نشاین • جهت کسب اطالعات بیشی 
ph.lacounty.gov/masksمراجعه نمایید.

http://ph.lacounty.gov/covidcontacts
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://ph.lacounty.gov/masks


کوچکترانزوادرفضاهای

درمعرضخ طرافرادیکهبیشی 
ارندابتالبهبیماریشدیدقرارد

ه سال به باال و کساین که ب65افراد •
ند مبتال هستزمینه اییک بیماری 

یماری بیشی  در معرض خطر ابتال به ب
.قرار دارند19-شدید ناشی از کووید

این شامل افراد باردار و کساین است که
.کرده اندزایمان  به تازگ 

را جدا از 19-در صورت امکان، افراد مبتال به کووید•
رار سایر اعضای خانوار که شدیدا در معرض خطر ق

.دارند، ایزوله کنید

از بایدنکساین که شدیدا در معرض خطر قرار دارند •
مراقبت کنند یا او تحت 19-فرد مبتال به کووید

.آنان باشنداو مراقبت 

افرادی که شدیدا در معرض خطر قرار •
د مبتال یم شوند، بای19-دارند و به کووید

از یم تواند که 19-در مورد داروی کووید
ی کند با پزش ک خود بیماری جدی پیشگیر

ین این داروها زماین بهی  . صحبت کنند
از عملکرد را دارند که در ارسع وقت پس

.آغاز عالئم مرصف شوند
، به نشاین  جهت کسب اطالعات بیشی 

ph.lacounty.gov/covidmedicines
.مراجعه نمایید

در فضایی نیم تواند 19-اگر فرد مبتال به کووید. اگر فضا محدود باشدبه ویژهاست دشوار باشد، ممكنقرنطينهانزوا و 
ی از انتشار بیماری، تدابیر احتیایط دیگری ات باخطخاذ کنید یا جداگانه خود را ایزوله کند برای کمک به پیشگیر

ید833-540-0473ادارهبهداشتعمویمبهشمارهکوویداطالعات ن مکیم توانند اپراتورها. تماسبگیر این در یافی 
.کنندکمکتانبرای انزوای ایمن در خارج از خانه  

اختصاص 19-مبتال به کووید( یا افراد)در نزدییک یک پنجره باز فضایی را برای فرد •
.دهید

حافظتمبا ماسیکوکنید حفظآنها از را خود فاصلههستید،اتاقدر دیگر افراد با کهزماین •
.بپوشیدباال بسیار 

نزدیک ترینکنار.داریدنگاهبازرا پنجره ها .یابیداطمینانخانهدر مناسبهوایجریانبرقراریاز •
ونبهرا هوا تا دهید قرار پنکهیک،19-کوویدبهمبتال فرد از پنجره  وبصفحهبه.بدمدبیر
CDC نماییدمراجعهخود خانهدر تهویهبهبود عنوانبا.

ینبا را تخت ها • هماز فوت6حداقلآلایدهحالتدر دهید؛قرار هماز ممکنفاصلهبیشی 
.بخوابیدپا -به-رسندارد،وجود امکانایناگر .باشندداشتهفاصله

وچندنسیلخانههای
ی

چندخانوادگ

19-این نوع خانواده ها در خطر شدید انتشار کووید•
.در خانه هستند

ن ممکن است پوشیدن ماسک در خانه یا ایزوله کرد•
مبتالست، عجیب 19-عضوی از خانواده که به کووید

.یا ناخوشایند باشد
مه اما این کار به حفظ ایمتن ه

. افراد کمک خواهد کرد
خانواده شما فقط برای مدت

زماین محدود نیاز خواهد 
داشت که از اقدامات ایمتن 

انه تکمییل پیر  .وی کندپیشگیر

ینروشمحافظتازخودو واکسیناسیونبهی 
ین. است19-دربرابرابتالبهکوویدعزیزانتان بیشی 

انخطرابتالبهکووید ز د،وابتالبهبیماریشدی19-میر
.متوجهافرادیاستکهواکسینهنیستند

 .  روظنم �ه  کمکد تمحفظ �ه  برابر -یوو19کمه ، 
 رفااد و  اکسن -یوو19کننک تفید

یمکت یهی تقوی ت است. اینلمش رما  بروز بودنزد هزد ی 

،کد QRبرایکسباطالعاتبیشی  رااسکنکنیدیابهنشاتز
ph.lacounty.gov/covidisolationمراجعهنمایید.
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http://ph.lacounty.gov/covidmedicines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/improving-ventilation-home.html
http://ph.lacounty.gov/covidisolation

