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اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس 

 فرمان افسر بهداشت 

 19-دیکنترل کوو ی فرمان افسر بهداشت برا
یعموم  بهداشت اداره نهیقرنط یفرمان اضطرار

 2022 می  18: شده ین یبازب  فرمان صدور خی تار
2022می    19پنجشنبه،بامداد  12:01ساعت  قابل اجرا از 

.شود ی م  2022 ،آپریل  13مورخ  یاداره بهداشت عموم  نهی قرنط یفرمان اضطرار نی گزیاین فرمان جا 
. است  اجرا قابل  شود،  لغو بهداشت   افسر توسط که  ی زمان تا فرمان  ن یا

.دیدقت مطالعه کنفرمان را به   نیلطفاً کل ا

اند(: )تغییرات با رنگ زرد مشخص شده  خالصه جمالت رنگی:

:5/18/2022

اند  قرار گرفته  19-بیماری که در معرض فرد مبتال به کووید تصریح شد که اشخاص فاقد عالئم   •
واکسیناسیون وضعیت  از  فارغ  عالئم(،  فاقد  هستند.)مخاطبین  معاف  قرنطینه  از  این   شان،  با 

حال، آنان ملزم هستند از الزامات مشخص شده زیر پیروی کنند؛ ذکر شد که برخی افراد ساکن 
مانعت های کاری یا ممشخص شده، باید در رابطه با محدودیتهای پُر خطر  یا شاغل در محیط

کار کنند.  ،از  پیروی  خود  ُمختِص محِل  الزامات  سایر محیط  از  در  شاغل  از افراد   ها موظفند 
پیروی کنند.  Cal/OSHAو/یا بازگشت به کار  مانعت از کارم الزامات

-تیجه آزمایش ویروسی کووید روز گذشته ن   90ذکر شد که مخاطبین فاقد عالئم بیماری که در   •
باشند، از آزمایش کووید  19 یافتند، مادامی که عالئمی نداشته  19-آنان مثبت شده بود و بهبود 

معاف هستند. 

واکسیناسیون • وضعیت  از  فارغ  مخاطبین،  تمامی  که  شد  پا  دی با ،  شانذکر  در   انی تا  دهم  روز 
در   که  هنگامی  و  فضاهای سرپوشیده  در  دیگران  دیگران اطراف  نزدیک  در  فضاهای روباز 

 بپوشند.باال   اری ماسک با محافظت بس   کی ،  هستند
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 اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس 

 فرمان افسر بهداشت 

 

 
 

 

 افرادی که موظف به پیروی از این فرمان افسر بهداشت هستند
  

شخصی قرار   در معرضکلیه افراد ساکن یا شاغل در حوزه قضایی شهرستان لس آنجلس که  
کوویدگرفته به  او  ابتالی  که  شده    19-اند  داده  نزدیک( تشخیص  قرنطینه )مخاطبین  از  چه   ،

و  آنهاست  وضعیت  مختِص  که  فرمان  این  الزامات  از  باید  نباشد،  چه  باشند  معاف 
 مشخص شده تبعیت کنند.  ری ز  درکه های قرنطینه دستورالعمل

قر درماِن  کادر  مدیریت  مورد  در  فرمان  ابتال  این  معرض  در  گرفته  خدمات ار  محیط  در  که 
کنند، و مدیریت کارکنان خدمات اورژانِس قرار گرفته در معرض ابتال که در درمانی کار می

درماِن قرار گرفته   کادر  . کندصدق نمی     ،کنند بیمارستانی یا خدمات درمانی کار میمحیط پیش
به   باید  ابتال  معرض  مواجههمحدودیتدر  دارای  عالئِم  بدون  درمان  کادر  برای  کاری    های 

نمایند. گرفت   رجوع  قرار  اورژانِس  خدمات  به  کارکنان  باید  ابتال  معرض  در  های محدودیته 
 رجوع نمایند.  کاری برای کارکنان خدمات اورژانِس بدون عالئِم دارای مواجهه

همچن  فرمان    نظر  از  و   ابتال،  معرض  در  گرفته  قرار  یهادنتی رز  مدیریت  مورد  در   نی این 
  ر ی ، در مورد کارکنان قرار گرفته در معرض ابتال در ساکار  از  انعتمم  یا  یكار  یهامحدودیت

گرفته در معرض   قرارو کارکنان    هادنتی رز   .کندینم   صدق  شده،   مشخص  خطر  پُر  یهاطی مح
 : کنند یرو ی پ خود طیمح  مختِص  الزامات  از دی با ریز خطر  پُر  یهاطی در مح ابتال

 مراکز مراقبتی بلند مدت •

 مراکز مراقبت از بزرگساالن و سالمندان  •

 هاخانمانهای بیپناهگاه •

 هاو بازداشتگاه هاندامتگاه •

 ی اضطرار  یهاو پناهگاه ی شی مراکز سرما •

کووید  موقت  اضطراری  استانداردهای  به  توجه  سایر ،  Cal/OSHA (ETS)  19-با  شاغالن 
گرفتهمحیط قرار  ابتال  معرض  در  که  از  هایی  هستند  ملزم  کارم اند،  از  الزامات   مانعت  و/یا 

در محل    19-پاسخ به کوویدبرای جزئیات بیشتر به    پیروی کنند.  OSHA-Calبازگشت به کار  
نمایید.   کار آنجلس مراجعه  برای مواجهه  شهرستان لس  باشید که  توجه داشته  هایی که در لطفاً 

می رخ  کار  متفاوت  از    OSHA-Calدهند،  محل  استفاده    برایتعریفی  را  نزدیک  مخاطب 
 کند. می

های آموزشی، ممکن است تعریفی متفاوت ها در محیطلطفاً توجه داشته باشید که برای مواجهه
کودکان/دانش برای  نزدیک  مخاطب  شود.از  استفاده  به:  آموزان  نمایید  مراجعه 

http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/parents . 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/HCPMonitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/HCPMonitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/HCPMonitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EMS/Monitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EMS/Monitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EMS/Monitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EMS/Monitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/snf/prevention/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/CCFGuidance.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/homelessness/GuidanceHomelessShelters.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/facilities/GuidanceCorrectionalDetentionFacilities.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/community/GuidanceCoolingCenters-farsi.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#iso
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#iso
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#iso
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#iso
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/workplaceresponse/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/workplaceresponse/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/parents
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 مخاطبین نزدیکی که از قرنطینه معاف هستند 
 

 و  دیاقرار گرفته 19-دی در معرض فرد مبتال به کوو اگر  شما، ونیناسی واکس  تیفارغ از وضع
  .دیکن  نهی خود را قرنط  گرانیبه دور از د  ستی ن الزم   ،دیندار یعالئم چیه

 

 شما موظفید: 

a)   هنگامی که ،  19-روز پس از آخرین تماس با فرد مبتال به کووید  10در مجموع به مدت  
  6هنگامی که با دیگران )در فاصله  در فضاهای سرپوشیده در اطراف دیگران هستید و  

تماس نزدیک دارید بپوشید.فوتی(  باال  با محافظت بسیار  باید یک    ، یک ماسک  ماسک 
یا یک ماسک  با برازش مناسب،  تنفسی  با برازش مناسب، یک ماسک  ماسک پزشکی 
چندبار مصرف با برازش مناسب، دارای فیلتراسیون باال با سیم بینی باشد. برای جزئیات  

مراجعه    ph.lacounty.gov/masksهایی با بهترین محافظت به نشانی  مربوط به ماسک
 و ؛  نمایید

b)   روز آزمایش دهید* تا وضعیت ابتالیتان مشخص    3-5پس از آخرین مواجهه خود، ظرف
 و ؛ شود

باشید داشته  توجه  در    :)لطفاً  انزوا  الزامات  کلیه  از  است،  مثبت  آزمایشتان  نتیجه  اگر 
 پیروی کنید(  ph.lacounty.gov/covidisolationنشانی 

c)  و ؛ بگیریدروز پس از مواجهه، خود را از نظر بروز عالئم تحت نظر  10به مدت 

باشید  داشته  توجه  از دیگران در    :)لطفاً  به دور  آزمایش دهید و  اگر دچار عالئم شدید، 
بمانید.   نشانی  خانه  در  انزوا  الزامات  کلیه  از  است،  مثبت  آزمایشتان  نتیجه  اگر 

ph.lacounty.gov/covidisolation  )پیروی کنید 

d) دستورالعمل در  مندرج  مراحل  سایر  کلیه  معرض  از  در  نزدیک  مخاطبین  برای  هایی 
زبان19-کووید  سایر  و  اسپانیایی  انگلیسی،  به  که  در  ،    نشانی ها 

http://ph.lacounty.gov/covidquarantine  .موجود است، پیروی کنید 

 

در   کووید   90*اگر  ویروسی  آزمایش  نتیجه  گذشته  شده،    19-روز  مثبت  که  شما  مادامی 
 آزمایش دهید. نیست، الزم عالئمی نداشته باشید

 

 

 

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
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 کی مخاطب نزد فیتعر
 

را  مشترکی  سرپوشیده  فضای  که  است  فردی  نزدیک«  »مخاطب  تعریف  فرمان،  این  به  توجه  با 
  15شود، مانند خانه، اتاق انتظار درمانگاه، هواپیما، و غیره، در مجموع طی مدت انباشتی  سهیم می

در    ای برایدقیقه  5عنوان مثال سه مرتبه مواجهه  ساعته )به  24دقیقه یا بیشتر در یک بازه زمانی  
تشخیص    15مجموع   یا  آزمایشگاهی  شده  )تأیید  مبتال  فرد  واگیرداری  دوره  طول  در  و  دقیقه(، 
 بالینی(. 

 

یا محیط مدرسه،  کار،  محل  در  چنانچه  که  باشید  داشته  قرار توجه  ابتال  معرض  در  پُر خطر  های 
یا بیشتر طی یک  دقیقه    15فوتی از فرد مبتال به مدت حداقل    6گرفته باشید )قرار گرفتن در فاصله  

 »مخاطب نزدیک« استفاده شود.  برایتعریفی متفاوت از ساعته( ممکن است  24بازه زمانی 
 

 هادستورالعمل
 

  د یده کاهش را گرانید به 19-دیخطر انتشار کوو .1
 

باید   باشند،  نکرده  چه  باشند  کرده  قرنطینه  را  خود  چه  نزدیک،  مخاطبین  کاهش خطر    یبراکلیه 
 دیگران اقداماتی را اتخاذ کنند. به  19-دی انتشار کوو

 

 مخاطبین نزدیک باید: همه 

a.  فضاهای در  که  هنگامی  و  سرپوشیده  فضاهای  در  دیگران  اطراف  در  دهم  روز  پایان  تا 
این مورد شامل    یک ماسک با محافظت بسیار باال بپوشند.  دیگران هستند،روباز در نزدیک  

ماسک باید یک ماسک پزشکی با برازش مناسب، یک ماسک  پوشیدن ماسک در خانه است.  
تنفسی با برازش مناسب، یا یک ماسک چندبار مصرف با برازش مناسب، دارای فیلتراسیون  

مربو  جزئیات  )برای  باشد.  بینی  سیم  با  ماسکباال  به  نشانی  ط  به  محافظت  بهترین  با  هایی 
ph.lacounty.gov/masks  .)مراجعه نمایید 

b.   روز آزمایش دهید تا وضعیت ابتالیتان مشخص شود.   3-5پس از آخرین مواجهه خود ظرف
یک  * باید  مذکور  کوویدآزمایش  ویروسی  تصویب    19-آزمایش  یک    FDAمورد  مانند  باشد 

هایی که به نسخه نیاز ندارند.  ، از جمله خودآزماییNAAT/PCRآزمایش آنتی ژن یا آزمایش  
به کار آزمایش می برای بازگشت  باشد آزمایش به نحوی  توجه: اگر  نیاز  دهید، ممکن است 

کسب اطالعات بیشتر، با کارفرمایتان    خاص تحت نظارت قرار گیرد یا گزارش شود. برای
 مراجعه نمایید.  OSHA-Calسؤاالت متداول آزمایش و به   دی کن  مشورت

زندگی می شما  با  فردی که  یا هر  شما  بیماری کند  اگر  به  ابتال  در معرض خطر مضاعف 
قرار دارد، در نظر داشته باشید که بالفاصله آزمایش دهید. سپس، اگر نتیجه آزمایشتان   شدید

 منفی است، در صورت امکان مجدداً در پنجمین روز یا پس از آن آزمایش دهید. 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#testing
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#testing
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#testing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
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  د ی مبتال شد   19-دی اگر به عالئم کووبا عنوان »  ری مثبت است، به بخش ز   شتانی آزما  جهیاگر نت 
 . دیی « مراجعه نماد ی کرد  افتی در  یروسی و  ش ی مثبت آزما   جهی نت ای و/

c.  روز پس از مواجهه، سالمت خود را تحت نظر بگیرید. اگر به عالئم مبتال شدید،   10به مدت
  یروسی و شیمثبت آزما  جهی نت  ای و/  دی مبتال شد 19-د ی اگر به عالئم کوو »  با عنوانبه بخش زیر  

 « مراجعه نمایید. د ی کرد افتی در

پس از   کامل روز نی تان است. روز اّول، نخستمواجهه  نی ، روز آخر0روز  :نحوه شمارش روزها
 تان است.آخرین مواجهه

 

 دیباش  معاف نکهیا مگر  دیکن نهیخود را قرنط
 

استثنا قرنط   یزمان   یبه  از  هست  نهیکه  عنوان)به    دیمعاف  با  باال  از    ی کینزد  نی »مخاطب  بخش  که 
محل    ا ی )در خانه خود    دی کن  نهیخود را قرنط   د ی (، شما ملزم هست دیی معاف هستند« مراجعه نما  نهی قرنط 
از    گری د  یاقامت  دور  ا  (.دی بمان  دیگرانو  و  نی علت  است که شما در معرض  آن  عامل   روس ی امر 
  گران ی را به د   روسی و قبل از ابتال به عالئم، و  دی و ممکن است آلوده شو   دیاقرار گرفته  19-د ی کوو 
 . دی ده تی سرا

 

 نه یقرنط یهادستورالعمل
 

 افتی در   یمگر برا  د،ی خود را ترک کن   نهیمحل قرنط  د ی اجازه ندار  د،ی هست   نه یکه در قرنط  یهنگام 
از جمله   گران،یدر اطراف د د ی . چنانچه با19-د ی کوو  ش ی انجام آزما ای   ازی مورد ن   یپزشک یهامراقبت
باش  یاعضا باال  کی   د،ی خانوار خود  با محافظت بسیار  باید از کلیه  ماسک  دستورات    بپوشید. شما 

  یی ای اسپان  ،ی سی ، که به انگل19-د ی در معرض کوو   کینزد   نی مخاطب  یبرا  ییهامندرج در دستورالعمل
 . دی کن  ی رو ی موجود است، پ http://ph.lacounty.gov/covidquarantine یدر نشان هازبان ری و سا

 

 نه یمدت زمان قرنط
 

کوویددر صورت   به  آخر  ،19-ابتالیتان  از  خود  ن ی پس  که    مواجهه  فردی   19-دی کووبه    مبتال با 

بمانید.روز کامل دور از    10روز و حداکثر    5حداقل    دی باتشخیص داده شده     ن ییتع  یبرا  دیگران 
 . دی مراجعه کن  ری ز اتی به جزئ  ابدی یشما خاتمه م  یشخص نهیقرنط  یچه زمان   نکهی ا

 

 

 

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
http://www.ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://www.ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://www.ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
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a)  که دی خود خاتمه ده  نهیروز به قرنط  نی پس از پنجم  دی توان یم   یشما تنها در صورت : 

 و  دی بمان  یبدون عالئم باق •

آور • جمع  نمونه  اساس  پنجم   یبر  در    ش ی آزما  یمنف  جهینت  آن،  از  بعد   ای   روز  نی شده 
 . دی کنیم افتی در  191-دی کوو  یروسی و 

b) وجود ندارد،    ی، و عالئم د ی ن یگز یرا برم   شیعدم انجام آزما  ای   دی ده  ش یآزما  د ی ست ی اگر قادر ن
 . ابدی یروز خاتمه م  نی پس از دهم  نهی قرنط 

 

اّول، نخستمواجهه  نی ، روز آخر0: روز  یادآوری   نیروز کامل پس از آخر  نی تان است. روز 
 تان است.مواجهه

 

توجه کن انزوا قبل از روز    یارهای : چنانچه معدی لطفاً  شما ملزم ،  دی سازیرا برآورده م  11خاتمه 
ب  همچنان  که  کنید  هستید  نظارت  خود  سالمت  دهم،   دی باو  ر  روز  پایان  د  تا  اطراف   گران، یدر 

عالوه    .دی ده  ادامه  باال  اری ماسک با محافظت بس  کی  دن ی به پوش  ده،ی سرپوش   یهاطی در مح  ژهی وبه
روز پس از مواجهه با   10در مجموع به مدت    دی ، شما ملزم هستبازگشت به کار    یبرا  ن،ی بر ا

 .د ی بپوشفرد مبتال ماسک  
 

 دیکرد  افتیدر یروسیو  شیآزما  مثبت جهینت ای/و دیشد مبتال 19-دیاگر به عالئم کوو .2
 

  د،ی دچار شد  19-دی کوو  عالئمتماس خود با فرد مبتال، به هرگونه    نی روز از آخر  10اگر در طول  
  کی ( و  دی بمان  نی ر ی و دور از سا  گر ی د   یمحل اقامت  ای )در خانه خود    د ی کن   زولهی فوراً خود را ا  دی با

 ی و درمان احتمال  یپزشک  یابی منظور ارزکه به  شودیم  هی توص  1.دی ده  19-د ی کوو  یروسی و   شی آزما
ارائه   ای   یخود، خط مشاوره پزشک  یدهنده خدمات درمان ، با ارائه19-د ی کوو   شیدادن آزما  بی و ترت

پزشک بگ   یدهنده خدمات  تماس  پوشیدن یک .  د ی ری از راه دور خود  به  دهم،  پایان روز  تا  حداقل 
   ادامه دهید.ماسک با محافظت بسیار باال در اطراف دیگران 

 

-د ی به کوو   کندیفکر م  تانیارائه دهنده خدمات درمان  ای شما مثبت شده  19-دیکوو  شیآزما جهیاگر نت
-فرمان اضطراری انزوای کووید از  به پوشیدن ماسک خود ادامه دهید و همچنان  د،ی مبتال هست 19
افراد مبتال   یبرا  یخانگ یانزوا یهاشهرستان لس آنجلس و دستورالعمل یاداره بهداشت عموم  19

  یها در نشان زبان  ری و سا  ییا ی اسپان  ،یسیکه به انگل 19-دی به کوو
http://ph.lacounty.gov/covidisolation  دی کن   یرو یموجود است، پ . 

 
 
NAAT/PCR .1 باشد مانند ی ک آزمایش آنتی ژن یا آزمایش FDAآزمایش مذکور با ید یک آزمای ش ویروسی کوو ید-19 مورد تصویب 1

گزارش شوند.  ای رندیخاص تحت نظارت قرار گ یبه نحو دیبازگشت به کار استفاده شوند، با یقابل قبول هستند اما اگر برا هاییخود آزما
 مراجعه نمایید.در مورد نحوه انجام آزمایش با کارفرمایتان مشورت  Cal-OSHAبرای کسب اطالعات بیشتر، به سؤاالت متداول آزمایش 

. دیکن  

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Isolation-farsi.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Isolation-farsi.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Isolation-farsi.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Isolation-farsi.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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 هدف فرمان
 

انتشار کوو  به کاهش سرعت  فرمان كمک  این  از  افراد،  19-د ی هدف  از  ب   یحفاظت  در   شتر ی که 
درمان  خدمات  نظام  از  حفاظت  و  هستند،  خطر  در    ی معرض  ابتال  موارد  تعداد  جهش  برابر  در 

که در تماس  یافراد ن ی ب   یبه راحت   تواندیم  روس ی و   نی . اباشدیم هامارستانی اورژانس و ب یهااتاق
 کند.   دای پ  تی نشده باشند، سرا نهیخصوص اگر کامالً واکسهستند، به گری کد یبا  کینزد

 

بیماری و مرگ ناشی از   به  ابتال  خطر   نی شتر ی اند، بنشده  نهی واکس  19-د ی که در برابر کوو   یافراد
آنهاست  19-د ی کوو  مسنمتوجه  بزرگساالن  واکس .  واکس  ای نشده    نهی تر  به    یانشده  نهیافراد  که 

)احتمال    دی شد  ی ماری خطر ابتال به ب  ن ی شتری مبتال هستند، در معرض ب   های پزشکی خاصعارضه
  یمصنوع  تنفس  دستگاه  کی  وجود   لزوم  ژه،ی و  مراقبت  به   از ی ن   مارستان،یب   در  شدن   یبستر  ادی ز

سیستم ایمنی    یکه دارا  یقرار دارند. افراد  19-دی کوو  یماریاز ب   ی( ناشمرگ  ا ی   دن ی کش  نفس  یبرا
واکس  تضعیف شده به واکسن چندان واکنشنشده  نهیهستند و کامالً  نشان ندهند،    یاند، ممکن است 

  هی . با وجود حضور سو رندیگ   قرار  زی ن   دی شد  یماریب   به  ابتال  خطر  معرض  در  دارد  امکان  نی بنابرا 
با . شوندیشده ممکن است مبتال شوند و مبتال م  نهی از افراد کامالً واکس  یاندهی ، درصد فزاکرون ی ام
از   ی و مرگ ناش  دی شد  یماریدر برابر ابتال به ب   ،شده  تی شده و تقو  نهی حال، افراد کامالً واکس  نی ا

هستند  19-د ی کوو  محفوظ  مهمبسیار  همه  از  ا.   هم   اگر  ونی ناسیواکس-َپسا  یهاعفونت  نگونهیتر، 
 کامالً   افراد  که  دارد  وجود  احتمال   نی ا  هنوز  اگرچه،.  هستند  فی خف   عالئم  ن یا  کنند،  جادیا  یعالئم 
 .دهند  تی سرا گرانید به را روسیو  شده نهیواکس

 
علم  نی ا  یمبنا شواهد  بهتر   یفرمان  شده  نی و  شناخته  حال حاضر  در  که  است  در    راهکارها  و 

پیشگیر و  كنترل  مركز  توسط  قرنطینه  و  انزوا  است.  ) ی بیمار از    یدسترس  سایر (  CDCها  و 
عموم  بهداشت  راهكار  یكارشناسان  عنوان  برا  یبه  شده  کوو  یری شگی پ   یاثبات  انتقال    19-دی از 

 . شودیتوصیه م 
 

 ی مرجع قانون
 

  یمنیبهداشت و ا نیقوان  یگذارقانون تیفرمان افسر بهداشت شهرستان لس آنجلس تحت مرجع نی ا
و    120225،  120220،  120215،  120175،  101085،  101040  یو با توجه به بندها  ای فرنی کال

بندها120295 آنجلس  لس  شهرستان  قانون  و  فرد  ن ی تدو   11.02.030  ی،  اگر  است.  که   ی شده 
حفاظت از   یبرا  تواندینکند، افسر بهداشت م  تی تبع  ای کند    ی، از آن تخط فرمان است  نی مشمول ا

الزام فرد به    ای   ی که ممکن است بازداشت مدن   د،ی اتخاذ نما  یلی اقدام )اقدامات( تکم   یسالمت عموم
 را شامل شود. یادار مهی قبض جر  کیصدور  ای   گر،ی د  یمکان  ای   یمرکز درمان   کی ماندن در  

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
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 منابع

 19-دی در معرض کوو کی نزد  نیمخاطب   یبرا ییهادستورالعمل •
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine  ها(زبان  ری و سا یس ی )انگل 
http://ph.lacounty.gov/covidcuarentena  ( ییای )اسپان 

دهنده ارائه کی  ای و/   دی کرد افتی در 19-دی کوو یروسی و شیآزما مثبت  جهیارجاع چنانچه نت یبرا
 :دی مبتال باش 19-دی مشکوک است که به کوو  ین ی از لحاظ بال یخدمات درمان 

:  19-دی افراد مبتال به کوو  یبرا  یخانگ  یانزوا یهادستورالعمل •
http://ph.lacounty.gov/covidisolation ها( زبان ری و سا  یسی )انگل

http://ph.lacounty.gov/covidaislamiento  ( ییای )اسپان 

 ی انزوا اداره بهداشت عموم یفرمان اضطرار •
_Blanket_Coronavirus_http://ph.lacounty.gov/Coronavirus/docs/HOO/HOO

Farsi.pdf-Isolation (یفارس) 

• la.htm#isolation-http://ph.lacounty.gov/Coronavirus/reopening   

 (هازبان  ری و سا یس ی انگل)
 

 در خصوص فرمان یسؤاالت
 

شهرستان لس آنجلس به   یبا اداره بهداشت عموم   د،ی دار یفرمان سؤال نی اگر در رابطه با ا
 . دی ر ی تماس بگ  (833) 540-0473شماره 

 
 فرمان ابالغ شده از جانب: 

 
 

  /20225/18 

Muntu Davis, M.D., M.P.H. 
 افسر بهداشت،

 شهرستان لس آنجلس 

 خ یتار 

http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidcuarentena
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://ph.lacounty.gov/covidaislamiento
http://ph.lacounty.gov/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Isolation-Farsi.pdf
http://ph.lacounty.gov/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Isolation-Farsi.pdf
http://ph.lacounty.gov/Coronavirus/reopening-la.htm#isolation

