واکسیناسیون کووید 19-یا الزامات آزمایشدهی  -سؤاالت متداول

آنچه گردانندگان رویداد باید بدانند
بروز رسانیهای اخیر( :تغییرات با رنگ زرد مشخص شدهاند)
 :11/2/21قابل اجرا از  8نوامبر  ،2021سالنهای سرپوشیده اجرای زنده ،از جمله تئاترهای هنرهای نمایشی ،سالنهای موسیقی و کنسرت و سالنهای
تفریحی بزرگساالن ،به همراه رویدادهای روباز دارای  9,999-5,000شرکتکننده که در شهر لس آنجلس ( )LAبرگزار میشوند ،مشمول حکم
واکسیناسیون شهر لس آنجلس هستند .سؤاالت متداول و لینکهایی برای توضیح تأثیر بر محلهای برگزاری اضافه شدند.

این سؤاالت متداول ( )FAQبرای کمک به گردانندگان رویداد جهت انطباق آنها با فرمان افسر بهداشت شهرستان لس آنجلس در نظر گرفته شده است .این سؤاالت
متداول در مورد رویدادهای بزرگ اعمال میشود ،از جمله اَبَر رویدادهایی که طبق تعریف رویدادهای سرپوشیده دارای  1,000یا تعداد بیشتری شرکتکننده و
رویدادهای فضای باز دارای  10,000یا تعداد بیشتری شرکتکننده میباشند .نمونههایی از اَبَر رویدادها شامل این موارد است ،اما محدود به آنها نمیشود :همایشها،
کنفرانسها ،نمایشگاهها ،کنسرتها ،نمایشها ،کلوپهای شبانه ،رویدادهای ورزشی ،رویدادهای زنده و سرگرمی ،پارکهای موقتی تفریحی ،فستیوالها ،رژهها ،تم
پارکها ،شهربازیها ،پارکهای آبی ،رویدادهای خصوصی بزرگ یا تجمعات ،ماراتونها یا مسابقههای استقامتی و نمایشگاههای خودرو.

 .1الزامات فرمان افسر بهداشت چیست و چه زمان به اجرا گذاشته میشوند؟
بهمنظور تأیید وضعیت واکسیناسیون اغلب مشتریان ،فرمان افسر بهداشت گردانندگان اَبَر رویدادها را ملزم میکند تا اقدامات تکمیلی اتخاذ کنند .در زیر الزاماتی که
در مورد اَبَر رویدادها و عملیاتهای مرتبط با آنها اعمال میشود ،درج شده است.
✓ اَبَر رویدادها:
✓ تمام شرکتکنندگان اَبَر رویدادهای سرپوشیده ( )+1,000باید همچنان به ارائه مدرک واکسیناسیون کامل در برابر کووید 19-یا نتیجه منفی
آزمایش (تشخیصی) پیش از ورود ادامه دهند .کودکان زیر  2سال مستثنی هستند.
✓ از آغاز  7اکتبر  :2021تمام شرکتکنندگان  12سال به باال در اَبَر رویدادهای روباز ( )+10,000باید مدرک واکسیناسیون کامل در برابر
کووید 19-یا نتیجه منفی آزمایش (تشخیصی) پیش از ورود نشان دهند.
✓ از آغاز  1نوامبر  :2021گردانندگان اَبَر رویدادها موظفند اثبات واکسیناسیون یا نتیجه منفی آزمایش ویروسی کووید 19-تمام شرکتکنندگان
 18سال به باال را با یک کارت شناسایی عکسدار ،بررسی مطابقتی کنند.
✓ برای اثبات وضعیت واکسیناسیون یا آزمایش ،تصدیق دیگر کافی نیست.
✓ برای کسب اطالعات بیشتر در مورد صحتسنجی ،به راهنمای صحتسنجی واکسن و راهنمای صحتسنجی آزمایش مراجعه کنید.

 .2چرا اَبَر رویدادها موجب خطر مضاعف میشوند؟
خطر انتقال کووید 19-در اَبَر رویدادها بیشتر است ،زیرا حاضران ،مدت زمانی طوالنی از لحاظ فیزیکی ،نزدیک به تعداد زیادی از افرادی سپری میکنند که معموالً
تعاملی با آنها ندارند ،و به این ترتیب اگر یکی از افراد شرکتکننده مبتال باشد ،خطر انتقال ذرات تنفسی بین حاضران افزایش خواهد یافت.
خطر همچنین بر حسب شرایط موجود در محیط افزایش مییابد .طبق گزارشهای منتشر شده ،عواملی که خطر ابتال ،از جمله سرایت به افرادی که بیش از  6فوت
فاصله دارند را افزایش میدهند ،عبارتند از:
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آنچه گردانندگان رویداد باید بدانند
•

فضاهایی بسته با کمبود تهویه یا جریان نامناسب هوا که امکان انباشت مایعات تنفسی بازدم شده ،بهویژه قطرات بسیار ریز و ذرات آیروسل را در هوا
فراهم میکند.

•

افزایش بازدم مایعات تنفسی که ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که فرد مبتال مشغول فعالیت فیزیکی شدید است یا صدای خود را بلند میکند (مثالً
هنگام ورزش کردن ،فریاد زدن ،آواز خواندن).

•

مواجهه طوالنی مدت در این موقعیتها.

 .3محل برگزاری ما در شهر لس آنجلس ( )LAواقع شده است .حکم واکسیناسیون شهر لس آنجلس چگونه بر
رویدادهایی که در شهر لس آنجلس رخ خواهند داد ،تأثیر میگذارد؟
قابل اجرا از  8نوامبر  ،2021سالنهای سرپوشیده اجرای زنده ،از جمله تئاترهای هنرهای نمایشی ،سالنهای موسیقی و کنسرت و سالنهای تفریحی بزرگساالن ،به
همراه هر یک از رویدادهای روباز دارای  5,000-9,999شرکتکننده که در شهر لس آنجلس ( )LAبرگزار میشوند ،مشمول حکم واکسیناسیون شهر لس

آنجلس هستند.
با این حال ،حکم شهر لس آنجلس صریحاً قید میکند که الزامات حکم در مورد «هر مکانی که توسط فرمان اداره بهداشت عمومی ملزم شده است وضعیت اثبات

واکسیناسیون کووید 19-را پیش از ارائه خدمات فضای سرپوشیده بررسی کند» اعمال نمیشوند .این یعنی اَبَر رویدادهای سرپوشیده (رویدادهای سرپوشیده دارای

بیش از  1,000شرکتکننده) که در شهر لس آنجلس رخ میدهند ،مشمول حکم نیستند و باید به پیروی از الزامات واکسیناسیون فرمان افسر بهداشت ادامه
دهند.

تمامی رویدادهایی دیگری که در شهر لس آنجلس رخ میدهند باید حکم شهر لس آنجلس را بررسی و از آن تبعیت کنند .اطالعات بیشتر درباره حکم شهر لس

آنجلس در  SafePass LAموجود است.

 .4کدام الزامات افسر بهداشت در مورد رویداد من اعمال میشود؟
میزان خطر بر اساس وسعت رویداد و اینکه آیا در فضاهای سرپوشیده یا روباز برگزار میشود ،متفاوت است .رویدادهای روباز و آنهایی که تعداد شرکتکنندگان کمتری
دارند ،در مقایسه با رویدادهای بزرگِ سرپوشیده خطر سرایت کمتری ایجاد میکنند .جدول زیر قوانین مختلفی را که بر اساس این دو مشخصه رویداد اعمال میشود،
شرح میدهد.
قابل االجرا از  8نوامبر  ،2021رویدادهای سرپوشیده دارای کمتر از  1,000شرکتکننده و رویدادهای روباز دارای  5,000-9,999شرکتکننده که در شهر لس
آنجلس برگزار میشوند باید مطابق توضیحات مندرج در این سؤاالت متداول از حکم واکسیناسیون شهر لس آنجلس تبعیت کنند.
مدرک واکسیناسیون کامل (یا

محل رویداد

تعداد شرکتکنندگان

فضای سرپوشیده

کمتر از 1,000

قوانین استفاده از

نتیجه منفی آزمایش که در 72

ماسک

ساعت گذشته گرفته شده است)

برای همه الزامیست –
واکسینه شده و واکسینه
نشده

برای مراجعان الزم است؟
الزامیست چنانچه محل برگزاری در
شهر لس آنجلس واقع شده باشد*؛ در
غیر این صورت ،اکیداً توصیه میشود

الزامات اجراکننده؟

•

اجراکنندگان مجازند برای
اجرا در فضاهای سرپوشیده
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آنچه گردانندگان رویداد باید بدانند
برای همه الزامیست –
واکسینه شده و واکسینه
نشده

 1,000یا بیشتر

توصیه میشود اما الزامی

کمتر از 5,000
5,000-9,999

الزامیست

توصیه میشود

•

الزامیست چنانچه محل برگزاری در

•

نیست
توصیه میشود ،اما الزامی

فضای روباز

نیست

شهر لس آنجلس واقع شده باشد*؛ در
غیر این صورت ،اکیداً توصیه میشود

برای همه الزامیست –
 10,000یا بیشتر

واکسینه شده و واکسینه

ماسک خود را بردارند به
شرطی که کامالً واکسینه
باشند یا حداقل هفتهای دو بار
آزمایش شوند.
همچنین مجازند در فضاهای
روباز ماسک خود را بردارند.
در حالت ایده آل،
اجراکنندگان باید دست کم

 12فوت از تماشاچیان فاصله
داشته باشند.

الزامیست

نشده
*رویدادهای سرپوشیده دارای کمتر از  1,000شرکتکننده و رویدادهای روباز دارای  5,000-9,999شرکتکننده که در شهر لس آنجلس واقع شدهاند باید از
حکم واکسیناسیون شهر لس آنجلس تبعیت کنند.

 .5چرا افسر بهداشت شهرستان ارائه مدرک واکسیناسیون را برای ورود به فضای داخلی برخی مشاغل و شرکت در
اَبَر رویدادها الزامی میکند؟
به علت سرایت مستمر سویه دلتای ویروس عامل کووید 19-که راحتتر منتشر میشود و باال بودن میزان فعلی انتقال اجتماعی بیماری در شهرستان ،افسر بهداشت
این اقدام را اتخاذ میکند .الزام واکسیناسیو ن برای وارد شدن افراد به مشاغل خاصی که بیشتر در معرض خطر هستند ،کمک میکند انتشار همگانی و خطر متوجه
کارکنان و مراجعان در این محیط ها کاهش یابد ،و ساکنان در معرض خطر ابتال را بیشتر به انجام واکسیناسیون تشویق میکند .واکسنها ایمن و اثربخش هستند،
بصورت گسترده در شهرستان در دسترس قرار دارند ،و بهترین راه برای کاستن از خطر فردی ابتالی خود و بیمار شدن شدید ناشی از کووید 19-میباشند .با مراجعه
به صفحه وب واکسن شهرستان لس آنجلس ،درباره واکسنهای کووید 19-بیشتر بدانید.

 .6چگونه مشاغل وضعیت واکسیناسیون را صحتسنجی میکنند؟
یادآوری :بررسی وضعیت واکسیناسیون تنها در مورد شرکتکنندگان  12سال به باال اعمال میشود .قابل االجرا از  1نوامبر  ،2021گردانندگان باید بررسی تطبیقی
کارت شناسایی عکسدار و اثبات واکسیناسیون یا نتایج منفی آزمایش کووید 19-را آغاز کنند .بررسی مطابقتی کارت شناسایی عکسدار تنها در مورد شرکتکنندگان
 18سال به باال اعمال میشود .مشاغلی که مشمول فرمان افسر بهداشت هستند باید دو مورد را بررسی کنند:
✓ بررسی کنید که آیا نام موجود در مدرک واکسیناسیون با کارت شناسایی عکسدار شخص حاضر مطابقت دارد (اگر ،)+18
و
✓ نوع واکسن و تاریخ(های) مدرک واکسیناسیون کووید 19-را بررسی کنید
▪

اگر  (J&J) Johnson & Johnsonاست ،بررسی کنید که تک دوز باشد و تاریخ آن حداقل  14روز قبل از امروز باشد.

▪

اگر  Pfizerیا  Modernaاست ،بررسی کنید که دو دوز و دارای تاریخ باشد .آخرین تاریخ باید حداقل  14روز قبل از امروز باشد.
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آنچه گردانندگان رویداد باید بدانند
انواع مدارک واکسیناسیون قابل قبول برای اثبات وجود دارند:
✓ کارت مدرک واکسیناسیون یا پرونده سالمت
✓ کارت مدرک واکسیناسیون کوویدCDC 19-
✓ کارت مدرک واکسیناسیون سازمان جهانی بهداشت ()WHO
✓ سند واکسیناسیون از سوی ارائه دهنده خدمات درمانی یا نهادی که واکسنهای کووید 19-را تأمین کرده است
✓ مدرک واکسیناسیون دفتر ثبت واکسیناسیون کالیفرنیا ()CAIR2
✓ مدرک واکسیناسیون دیجیتال
✓ صادره اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا
✓ یک شرکت تأیید شده مانند  Healthvanaیا Carbon Health
مراجعه کنید به :راهنمای بصری بررسی اثبات واکسیناسیون کووید 19-شهرستان لس آنجلس.

 .7چگونه مشاغل نتایج منفی آزمایش پیش از ورود (تشخیص) کووید 19-را بررسی میکنند؟
این امر در مورد تمام شرکتکنندگان در اَبَر رویدادهای سرپوشیده و شرکتکنندگان  12سال به باال در اَبَر رویدادهای روباز که اثبات واکسیناسیون کامل در برابر
کووید 19-ارائه نمیدهند اعمال می شود .نتایج آزمایش باید پیش از ورود ،ارائه و بررسی شوند .کودکان زیر  2سال از الزامات آزمایشدهی پیش از ورود مستثنی
هستند.
از  1نوامبر  ،2021گردانندگان اَبَر رویداد باید کارت شناسایی عکسدار و اثبات واکسیناسیون یا نتایج منفی آزمایش کووید 19-شرکتکنندگان را بررسی مطابقتی
کنند؛ این الزام فقط در مورد شرکتکنندگان سن  18سال به باال اعمال میشود.
جهت تأیید نتایج منفی آزمایش (تشخیص) کووید 19-شرکتکننده ،مشاغل باید اقدامات زیر را انجام دهند:
✓ بررسی کنید که آیا نام شخص و ،اگر ذکر شده باشد ،تاریخ تولد روی نتیجه آزمایش با کارت شناسایی عکسدار آنها مطابقت دارد (اگر  ،)+18و سند نتیجه
آزمایش (تشخیص) کووید 19-باید نشان دهد که:
✓ نتیجه آزمایش منفی است ،و
✓ آزمایش طی  72ساعت گذشته گرفته شده بوده ،و
✓ آزمایش از نوع کووید 19-یا آنتی ژن سارس-کوو )Ag( 2-یا  PCR/Naatاست ،و
✓ نتیجه از سوی یک آزمایشگاه ،یا ارائه دهنده خدمات درمانی یا آزمایش ،یا منبع حاوی اطالعات بیمار متعلق به ارائه دهنده خدمات درمانی (مث ً
ال
 )Healthvanaباشد.
برای تصاویر و اطالعات مفصلتر به راهنمای بصری اثبات بررسی آزمایش منفی کووید 19-شهرستان لس آنجلس مراجعه کنید.

 .8آیا کارکنان باید سابقه واکسن یا وضعیت آزمایش منفی یا سابقه مراحل بررسی شرکتکننده را نگهداری کنند؟
خیر .با اجازه دادن به هر مراجعهکننده که بنشیند ،خدمات دریافت کند ،یا در فعالیتها شرکت کند ،صاحب/مدیریت مجموعه تصدیق میکند که این مجموعه
به نحو مقتضی وضعیت واکسیناسیون یا آزمایش منفی هر شرکتکننده را بررسی کرده است .چنانچه مشخص شود که کسب و کار موردنظر به روند بررسی
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آنچه گردانندگان رویداد باید بدانند
واکسیناسیون پایبند نبوده ،مشمول هرگونه مجازات عدم انطباق خواهد شد.

 .9برای تعیین موقعیت اَبَر رویداد ،چگونه باید تعداد حضار محاسبه شود؟
خطر انتشار بیماری در یک رویداد با افزایش تعداد افراد شرکتکننده ،افزایش تماس نزدیک بین شرکتکنندگان و افزایش مدت زمان برگزاری این رویداد بیشتر
میشود .گردانندگان رویداد باید وسعت رویداد خود را بر اساس تعداد کل شرکتکنندگانی که انتظار میرود در رویداد مجموعه آنان حضور یابند یا فضای تعریف شده
رویداد در هر زمان مشخص ،محاسبه کنند .برای رویدادهای کوتاه مدت (با مدت زمان  3ساعت یا کمتر) ،گردانندگان رویداد باید تعداد کل شرکتکنندگانی که انتظار
میرود در رویداد حضور یابند را با فرض اینکه انتظار میرود همه شرکتکنندگان در تمام مدت رویداد حضور داشته باشند ،شمارش کنند .برای رویدادهایی طوالنیتر
مانند رویدادهایی که  ۱یا چند روز طول میکشند ،برگزارکنندگان رویداد باید مبنای ارزیابی تعداد شرکتکنندگان خود را تعداد افرادی قرار دهند که انتظار میرود
در زمان اوج شلوغی رویداد در آن حضور یابند .اگر تعداد شرکتکنندگان پیش بینی شده در رویداد ،در هر زمانی در طول مدت برگزاری رویداد به حد نصاب اَبَر رویداد
برسد ،گرداننده رویداد موظف است از قوانین اَبَر رویدادها پیروی نماید و وضعیت واکسیناسیون شرکتکنندگان را بررسی کند.
گردانندگان رویداد که میکوشند برای رویدادهای طوالنیتر ،تعداد شرکتکنندگانشان کمتر از حد اَبَر رویداد باقی بماند ،باید با اجرای بلیط زماندار ،تعداد
شرکتکنندگان را در طول مدت برگزاری رویداد پخش کنند و کارکنانی را برای نظارت بر ازدحام و کمک به جابجایی شرکتکنندگان در رویداد به کار گیرند.

.10

اگر مشخص شود که مجموعهای وضعیت واکسیناسیون مراجعان و/یا کارکنان را بررسی نمیکند ،چه اتفاقی

خواهد افتاد؟
بازرسان بهداشت شهرستان در ساعات کاری معمول از فعالیتهای این مجموعهها بازدید و آنها را رصد خواهند کرد .اگر بازرس بهداشت در جریان بازدید اولیه تعیین
کند که یک کسب و کار تابع فرمان افسر بهداشت نیست( ،همچون عدم بررسی وضعیت واکسیناسیون کلیه مشتریان) ،بازرس بهداشت این تخلف را در گزارش بازرسی
ثبت میکند و تاریخ مهلت اصالح تخلفات را ابالغ خواهد کرد .چنانچه در بازرسی بعدی کماکان عدم انطباق مشاهده شود ،یک قبض جریمه اداری به مبلغ $500
علیه مجموعه صادر خواهد شد ،و اداره بهداشت عمومی کماکان به بازرسی انطباق ادامه خواهد داد.

.11

آیا پس از بررسی واکسن ،زدن ماسک در فضاهای سرپوشیده کماکان الزامیست؟

بله ،حتی اگر واکسینه باشید ،زدن ماسک در فضاهای سرپوشیده کماکان الزامیست .هنگامی که پیوسته مشغول خوردن یا آشامیدن هستید ،برداشتن ماسک مجاز
است .مراجعان ،مشتریان ،یا میهمانان باید هنگامی که پیوسته مشغول خوردن یا آشامیدن هستند سر یک میز بنشینند یا در کنار یک پیشخان ،صندلی بلیطی یا
مکان ثابت قرار گیرند .توصیه میشود فاصله گذاری فیزیکی بین طرفین مختلف اجرا شود تا خطر انتشار بیماری در مناطقی که مشتریان مجازند پیوسته بخورند یا
بیاشامند ،کاهش یابد.

.12

آیا شما عالمت رسمی دارید که عنوان کند تأیید واکسن یا آزمایش از نظر قانونی الزامیست؟

عالمت اداره بهداشت عمومی در صفحه بهترین راهکارهای پیشگیری از کووید ،19-راهنمای مشاغل و کارفرمایان موجود است.
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