واکسیناسیون کووید 19-یا الزامات آزمایشدهی  -سؤاالت متداول

آنچه باشگاههاي شبانه ،سالنهاي استراحت ،بارها ،آبجوسازيها ،شرابسازيها و کارخانههاي
مشروبات الکلی بايد بدانند
بروز رسانیهاي اخیر( :تغییرات با رنگ زرد مشخص شدهاند)

 :11/22/21جهت افزودن لینکها به صفحه سؤاالت متداول حکم واکسیناسیون شهر لس آنجلس بروز رسانی شد.
 :11/2/2021قابل اجرا از  8نوامبر ، 2021مجموعههای غذایی و نوشیدنی واقع در شهر لس آنجلس ) (LAمشمول فرمان واکسیناسیون شهر
لس آنجلس هستند .سؤاالت متداول اضافه شد تا تصریح کند که حکم واکسیناسیون شهر لس آنجلس در مورد مشاغلی که به تبعیت از فرمان افسر
بهداشت شهرستان لس آنجلس ،هم اکنون وضعیت واکسیناسیون را بررسی میکنند ،اعمال نمیشود.

این سؤاالت متداول ( )FAQبرای کمک به باشگاههاى شبانه ،سالنهای استراحت ،آبجوسازیها ،شرابسازیها و کارخانههای مشروبات الکلی جهت انطباق
با فرمان افسر بهداشت شهرستان لس آنجلس در نظر گرفته شده است.این سؤاالت متداول در مورد باشگاههای شبانه ،سالنهای استراحت ،بارها ،آبجوسازیها،
شرابسازیها ،و کارخانههای مشروبات الکلی که مجوزی تحت عنوان رستورانهای تمام خدمات ندارند ،اعمال میشود.

بررسی وضعیت واکسن
 .1الزامات فرمان افسر بهداشت چیست و چه زمان به اجرا گذاشته میشوند؟
قابل اجرا از  7اکتبر  ،2021بارها ،آبجوسازیها ،شرابسازیها ،و کارخانههای مشروبات الکلی باید مشتریان  12سال به باال را ملزم کنند برای ورود،
مدرک وضعیت واکسیناسیون کووید 19-به همراه کارت شناسایی عکسدار ( )IDارائه دهند .بین  7اکتبر و  3نوامبر  ،2021تمام مشتریان باید برای
ورود و دریافت خدمات فضای سرپوشیده و شرکت در فعالیتها در محدوده بخشهای سرپوشیده مجموعه ،مدرکی ارائه دهند که حداقل یک دوز واکسن
کووید 19-دریافت کردهاند .از آغاز  4نوامبر  ،2021تمام مشتریان  12سال به باال باید برای ورود به مجموعه جهت دریافت خدمات فضای سرپوشیده
و شرکت در فعالیتها در محدوده بخشهای سرپوشیده مجموعه ،مدرک واکسیناسیون کامل در برابر کووید 19-ارائه دهند .کودکان زیر دو سال مستثنی
هستند .عالوه بر این ،تا  4نوامبر  ،2021همه کارکنان در محل باید مدرک واکسیناسیون کامل خود در برابر کووید 19-را در اختیار کارفرمایشان قرار
دهند.
از  7اکتبر  ،2021باشگاههای شبانه و سالنهای استراحتی که فقط برای افراد  18سال به باال باز هستند ،باید مشتریان و کارکنان در محل را ملزم کنند
که برای ورود ،مدرک وضعیت واکسیناسیون کووید 19-خود را همراه با کارت شناسایی عکسدار ارائه دهند .بین  7اکتبر و  3نوامبر  ،2021مشتریان
باید برای ورود و دریافت خدمات و شرکت در فعالیتها در محدوده بخشهای سرپوشیده در یک باشگاه شبانه یا سالن استراحت ،مدرکی نشان دهند که
حداقل یک دوز واکسن کووید 19-دریافت کردهاند .از آغاز  4نوامبر  ،2021تمام مشتریان باید برای ورود به مجموعه جهت دریافت خدمات فضای
سرپوشیده و شرکت در فعالیتها در محدوده بخشهای سرپوشیده مجموعه ،مدرک واکسیناسیون کامل در برابر کووید 19-ارائه دهند.
عالوه بر این ،تا  4نوامبر ، 2021همه کارکنان در محل باید مدرک واکسیناسیون کامل خود در برابر کووید 19-را در اختیار کارفرمایشان قرار دهند.
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 .2آیا مشتریان واکسینه نشده یا تا حدودی واکسینه شده میتوانند برای ورود به مجموعه جهت دریافت خدمات فضای
سرپوشیده ،نتیجه منفی آزمایش (تشخیص) کووید 19-نشان دهند که ظرف  72ساعت قبل گرفته شده است؟
خیر .نتیجه منفی آزمایش (تشخیص) کووید 19-جایگزین ارائه مدرک واکسیناسیون کووید 19-نیست.

 .3باشگاه شبانه ،سالن استراحت ،بار ،آبجوسازی ،شرابسازی یا کارخانه مشروبات الکلی من در شهر لس آنجلس (شهر )LAواقع
شده است .حکم واکسیناسیون شهر لس آنجلس چگونه بر کسب و کار ما تأثیر میگذارد؟
قابل اجرا از  8نوامبر ، 2021مجموعههای غذایی و نوشیدنی ،از جمله رستورانها ،بارها ،مجموعههای فست فود ،کافی شاپها ،آبجوسازی ،شرابسازی و
اتاقهای تست مزه کارخانه مشروبات الکلی و کافه تریاهای واقع در شهر لس آنجلس (شهر ) LAمشمول 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 .به این معنی که اگر باشگاه شبانه ،سالن
استراحت ،بار ،آبجوسازی ،شرابسازی ،یا کارخانه مشروبات الکلی شما تا این زمان از فرمان افسر بهداشت شهرستان لس آنجلس پیروی میکرده است،
کسب و کارتان مشمول حکم نیست و در عوض باید از الزامات واکسیناسیون فرمان افسر بهداشت شهرستان پیروی کند.
تمامی سایر مجموعههای غذایی و نوشیدنی فهرست شده در حکم که در شهر لس آنجلس واقع شدهاند باید حکم شهر لس آنجلس را بررسی و از آن
تبعیت کنند .اطالعات بیشتر درباره حکم شهر لس آنجلس در وبسایت عبور بی خطر لس آنجلس ) (SafePass LAو صفحه سؤاالت متداول موجود

است.

 .4برای چه فضاهایی از مجموعه ،نیاز است مشتریان از نظر وضعیت واکسیناسیون کووید 19-غربالگری شوند؟
مشتریانی که نشستهاند ،خدمات دریافت میکنند ،یا در فعالیتهای در محدوده بخشهای سرپوشیده کسب و کار شرکت میکنند ،باید برای کووید19-
غربالگری شوند و مدرک وضعیت واکسیناسیون کووید 19-خود را ،همانطور که مشخص شد ،پیش از ورود به بخش سرپوشیده کسب و کار نشان دهند.
مشتریان مجازند خدمات دریافت کنند یا در فعالیتهای بخشهای روباز کسب و کار شرکت کنند ،بی آنکه برای وضعیت واکسیناسیون غربالگری شوند.
افرادی که مدرک واکسیناسیون نشان نمیدهند ،مجازند در شرایطی محدود به بخشهای سرپوشیده کسب و کار وارد شوند .چنین افرادی باید ماسکی
با برازش مناسب بپوشند و مجازند فقط در موارد زیر داخل مجموعه شوند )1 :به عنوان بخشی از شغل آنها جهت تحویل یا دریافت ،ارائه یک خدمت یا

انجام تعمیر ،یا برای مقاصد اضطراری یا نظارتی؛  )2برای رفتن به بخش روباز مجموعه یا استفاده از سرویس بهداشتی؛ و  )3جهت سفارش ،دریافت ،یا
پرداخت پول غذا یا نوشیدنی «بیرونبر» .در مورد آخر ،مشتریان باید در فضای باز منتظر بمانند تا غذا یا نوشیدنیشان آماده دریافت شود.

~~2

Los Angeles County Department of Public Health
VaccinateLACounty.com
)11/22/2021 Nightclubs Vax/Test Requirement FAQ (Farsi

واکسیناسیون کووید 19-یا الزامات آزمایشدهی  -سؤاالت متداول

آنچه باشگاههاي شبانه ،سالنهاي استراحت ،بارها ،آبجوسازيها ،شرابسازيها و کارخانههاي
مشروبات الکلی بايد بدانند
 .5آیا بررسی واکسیناسیون مشتریان فضای سرپوشیده ،در صورت سرو غذا برای یک بار الزامی خواهد بود؟
بله .هر مجموعه که در درجه اول به عنوان یک بار فعالیت میکند ،ملزم خواهد بود وضعیت واکسیناسیون مشتری را بررسی کند .این مجموعهها دارای
مجوز بهداشت عمومی مجموعه غذایی کم خطر هستند .این شامل بارهایی است که ممکن است در محل ،میانوعده سرو کنند اما به عنوان رستورانهای
تمام خدمات ،با سرویس سر میز فعالیت نمیکنند .سایر مراکز تفریحی عصرانه که نوشیدنی الکلی سرو میکنند ،مانند بارهای کارائوکه ،نیز موظفند
تبعیت کنند.
مالکیت و اجازه دادن :بارهای واقع در رستورانی که به عنوان محیطی خطر متوسط یا پُر خطر مجاز هستند و تحت مالکیت مشترک فعالیت میکنند،
ملزم به بررسی واکسیناسیون نیستند.
باری که در مجاورت (متصل به) یک آشپزخانه یا رستوران جداگانه مجاز با خطر متوسط یا پُر خطر ،تحت مالکیت مشترک فعالیت میکند ،مکانی که
منو شامل غذاهایی است که در آن آشپزخانه درست شدند و در «محوطه بار» عرضه میشوند ،ملزم به بررسی وضعیت واکسیناسیون نیست .تهیه یا
آوردن غذا از آشپزخانه/رستورانی که به بار متصل نیست و یک مکان واحد محسوب نمیشود ،مجاز نیست .باید دری وجود داشته باشد که مستقیماً از
بار به آشپزخانه جداگانه مجازی که تحت مالکیت مشترک است ،منتهی شود.
در صورت عرضه در محل جهت صرف در فضای سرپوشیده ،یک بار دارای مجوز رستوران کم خطر که مستقل از دیگر رستورانهای موجود در محل
فعالیت میکند ،ملزم است وضعیت واکسیناسیون را بررسی کند .برای مثال ،یک غرفه آبجو یا غرفه آبجوسازی واقع در سالن غذا/فود کورت ملزم است از
الزامات واکسیناسیون برای صرف در محل تبعیت کند.

 .6چگونه کارکنان میدانند که نوع قابل قبول مدرک واکسیناسیون چیست؟ چه منابع آموزشی از طرف شهرستان در دسترس
است؟
کارفرمایان و کارکنان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به وبسایت کووید 19-اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس مراجعه نمایند .در زمان این
بروز رسانی ،راهنمای «صحتسنجی اثبات واکسیناسیون کووید »19-قابل دریافت است.

 .7آیا کارکنان باید سابقه وضعیت واکسن مشتری یا مراحل بررسی آن را نگهداری کنند؟
خیر .با اجازه دادن به هر مشتری که بنشیند ،خدمات دریافت کند ،یا در فعالیتهای فضاهای سرپوشیده شرکت کند ،صاحب/مدیریت مجموعه تصدیق
می کند که این مجموعه به نحو مقتضی وضعیت واکسیناسیون هر مشتری فضای سرپوشیده را تأیید کرده است .چنانچه مشخص شود که کسب و کار
موردنظر به روند بررسی واکسیناسیون پایبند نبوده ،مشمول هرگونه مجازات عدم انطباق خواهد شد.
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 .8در مواجهه با مشتری که نوع معتبری از تأییدیه واکسیناسیون ارائه نمیدهد ،از کارکنان انتظار میرود چه اقدامی کنند؟
اگر یک مشتری مدرک معتبر واکسیناسیون کووید 19-خود به همراه کارت شناسایی عکسدار را ارائه نکند ،فقط مجاز است در بخش روباز مجموعه
بنشیند ،سرویس دریافت کند ،یا در فعالیتهای بخش روباز مجموعه ،در صورت وجود ،شرکت کند.
مشتریانی که نوع معتبری از بررسی واکسیناسیون ارائه ندهند ،تنها درصورتی اجازه دسترسی به محوطه سرپوشیده دارند که یک پوشش صورت با برازش
مناسب بپوشند و فقط برای مدتی کوتاه وارد محوطه سرپوشیده شوند تا )1 :به فضای باز یا سرویس بهداشتی بروند؛  )2مقابل صندوق سفارش دهند یا
پرداخت کنند ،یا  )3سفارش را دریافت کنند ،چه برای صرف در فضای باز باشد چه صرف در خارج از محل (بیرونبر) .اینگونه مشتریان اجازه ندارند برای
دریافت خدمات یا شرکت در فعالیتهای سرپوشیده در محوطه سرپوشیده بمانند.

 .9اگر مشخص شود که مجموعهای وضعیت واکسیناسیون مشتریان 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  $500علیه مجموعه صادر خواهد شد ،و اداره بهداشت عمومی کماکان به بازرسی انطباق ادامه خواهد داد.

 .10آیا بررسی واکسیناسیون برای مهمانیهای خصوصی در این مشاغل الزم است؟
بله ،بررسی واکسیناسیون و الزامات کنونی استفاده از ماسک ،فارغ از وضعیت واکسیناسیون ،در مورد کلیه مهمانیهای خصوصی سرپوشیدهای که در هر
یک از مشاغل زیر برگزار میگردند ،اعمال میشود :بارها ،آبجوسازیها ،شرابسازیها ،کارخانههای مشروبات الکلی ،باشگاههای شبانه و سالنهای استراحت.

 .11آیا بررسی واکسیناسیون برای سفارشات بیرون بر الزامیست؟
خیر ،فرمان افسر بهداشت دسترسی محدود به بخشهای سرپوشیده کسب و کار را ،بدون بررسی وضعیت واکسیناسیون ،بهمنظور دریافت سفارش بیرونبر
مجاز میداند .اگرچه الزامی نیست ،برای سفارشات بیرون بر ،مجموعهها در غربالگری وضعیت واکسیناسیون به عنوان یک رویه استاندارد برای تمام
مشتریانی که وارد محوطه سرپوشیده میشوند ،حق انتخاب دارند.

 .12آیا شما عالمت رسمی دارید که عنوان کند بررسی واکسن 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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 .13آیا پس از بررسی واکسن ،زدن ماسک در فضاهای سرپوشیده کماکان الزامیست؟
بله ،حتی اگر واکسینه با شید ،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.

 .14برای مشتریانی که وضعیت واکسیناسیون آنها قبالً مشخص شده است ،آیا ما موظف به بررسی مکرر هستیم؟
بله ،در هر مرتبه ورود مشتری ،وضعیت واکسیناسیون باید بررسی شود.

انواع مجموعههایی که بررسی واکسیناسیون در آن الزامیست
 .15آیا یک رستوران تمام خدمات که دارای بار متصل است ،ملزم خواهد بود تا واکسیناسیون مشتریان را برای دسترسی به
فضای سرپوشیده بررسی کند؟
توصیه اکید به رستورانها این است که بررسی واکسیناسیون را اجرا کنند ،هرچند این کار برای رستورانهای تمام خدمات ،حتی آنهایی که دارای یک
بار به عنوان بخشی متصل از رستوران هستند ،الزامی نیست .قابل اجرا از  8نوامبر  ،2021لطفاً توجه داشته باشید که رستورانها به همراه سایر
مجموعههای غذایی و نوشیدنی واقع در لس آنجلس (شهر  ،)LAمشمول حکم واکسیناسیون شهر لس آنجلس خواهند بود .فهرست کامل اماکن تحت
پوشش و اطالعات بیشتر در وبسایت عبور بی خطر شهر لس آنجلس ) (SafePass LAو صفحه سؤاالت متداول موجود است.

 .16آیا رستورانهایی که بیشتر مراکز سرگرمی خانوادگی هستند ،ملزم به بررسی واکسیناسیون برای مشتریان فضای
سرپوشیده خواهند بود؟
خیر ،به شرطی که مجموعه اجازه داشته باشد به عنوان یک رستوران تمام خدمات فعالیت کند .در این موارد ،از مشتریان حاضر در محوطه سرگرمی
خانوادگی انتظار میرود که در تمام مدت ماسک بزنند تا به کاهش خطر مواجهه در این محیط کمک کنند .قابل اجرا از  8نوامبر  ،2021لطفاً توجه
داشته باشید که مراکز تفریحی خانوادگی واقع در شهر لس آنجلس (شهر  ،)LAمشمول حکم واکسیناسیون شهر لس آنجلس خواهند بود .اطالعات
بیشتر در وبسایت عبور بی خطر لس آنجلس ) (SafePass LAو صفحه سؤاالت متداول شهر لس آنجلس موجود است.
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کارکنان و اجراکنندگان استخدامی ،موقت
 .17چه کسانی «کارمند» به حساب میآیند؟ آیا اجرا کنندگان ملزم به پیروی خواهند بود ،حتی اگر توسط بار/سالن
استراحت/باشگاه شبانه استخدام نشده باشند؟
کارکنان شامل تمام پرسنلی هستند که بهطور منظم در محل مجموعه حضور دارند .این شامل محوطه اصلی ،محوطه پشتی ،کارکنان پاره وقت ،تمام
وقت ،فصلی ،و اجرا کنندگان است.
بسیاری از مشاغل ممکن است «پیمانکاران مستقل» داشته باشند که در محل کار میکنند ،اما آنها را جزو کارمندان در نظر نمیگیرند .اگرچه ،قانون کار
ایالت کالیفرنیا برخی از پیمانکاران مستقل را جزو کارمندان در نظر میگیرد .صفحه وب وزارت روابط سازمانی کالیفرنیا درباره پیمانکاران مستقل در قیاس
با کارکنان را بررسی کنید.

 .18چگونه میتوانم به کارکنانم کمک کنم واکسینه شوند؟
کارکنانی را که برای انجام واکسیناسیون در پی کسب اطالعات بیشتر یا مردد هستند ،راجع به نگرانیهایشان با آنها گفتگو کنید و آنان را در یافتن
اطالعات موثق و حقیقی درباره واکسن کووید 19-یاری دهید .جهت کسب اطالعات درباره ایمنی و اثربخشی سه واکسن موجود کووید 19-و یافتن
مرکز واکسیناسیونی که با برنامه زمانی شما همخوانی دارد ،میتوانید آنها را به نشانی  VaccinateLACounty.comارجاع دهید .واکسنها رایگان

هستند و دریافت نوبت در بسیاری از مراکز واکسیناسیون کووید 19-ضروری نیست .اطالعات مربوط به هر مرکز واکسیناسیون را میتوانید در وبسایت
ذکر شده در باال مشاهده کنید.
همچنین ،واکسنهای کووید 19-بصورت گسترده در شهرستان لس آنجلس از طریق داروخانههای خرده فروشی بزرگ (مانند  CVSو ،)Walgreens
داروخانههای محلی ،و ارائه دهنده خدمات درمانی معمولتان موجود است .برای انجام واکسیناسیون و در صورت لزوم ،برای بهبود از هرگونه عوارض جانبی
ال طی  2روز اول پس از دریافت واکسن اتفاق میافتند ،پیشنهاد مرخصی با حقوق را برای آنان در نظر بگیرید .برگزاری یک روز
واکسن ،که معمو ً

واکسیناسیون در محل را برای کارکنانتان در نظر گیرید .جهت یافتن فهرستی از ارائهکنندگان واکسن که کلینیک سیار واکسیناسیون را به محل شما
خواهند آورد ،به محل واکسن همکار ما مراجعه نمایید.

 .19راجع به کارکنانم که واجد شرایط معافیت از واکسیناسیون هستند چطور؟
کارکنان فقط در صورتی می توانند معاف شوند که فرم امتناع را که به امضای آنها رسیده است به کارفرما ارائه کنند .آنان در این فرم اعالم میدارند که
فرد شاغل بر اساس اعتقادات مذهبی خالصانه از انجام واکسیناسیون خودداری میکند یا فرد به دالیل مربوط به صالحیت پزشکی ،از دریافت هرگونه
واکسن کووید 19-معاف است .فرمهایی که دالیل پزشکی واجد شرایط را ذکر میکنند باید حاوی یک اظهاریه کتبی باشند که به امضای پزشک
متخصص ،پرستار متخصص یا سایر اشخاص دارای پروانه در حرفه درمانی رسیده است .در این فرمها اعالم میشود که فرد مذکور ،واجد شرایط معافیت
است و به مدت زمان احتمالی این معافیت نیز اشاره میشود.
کارکنان معاف شده باید حداقل هفتهای یکبار از طریق پیسیآر کووید 19-یا سارس-کوو 2-یا آزمایش آنتی ژن که به آن مجوز استفاده اضطراری
( ) EUAداده شده است یا از سوی سازمان غذا و دارو ایاالت متحده تأییدیه دریافت کرده است ،غربالگری شوند .کارکنان معاف شده همچنین باید در
تمام مدت یک ماسک جراحی یا ماسک تنفسی با سطح حفاظت باالتر بپوشند که مورد تأیید  NIOSHباشد.
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مراجعان موقتی غیر کارمند ،غیر مشتری
 .20آیا مجموعهها به بررسی وضعیت واکسیناسیون تکنسینهای نظارتی و خدمات تعمیراتی که برای انجام خدمات وارد محوطه
سرپوشیده میشوند ،نیاز خواهند داشت؟ به عنوان مثال ،پیمانکاران تعمیر و نگهداری آب و گاز؟
خیر .مراجعان موقت نظارتی و تعمیراتی که بهمنظور ارائه یک خدمت در مجموعه حضور دارند ،برای ورود به فضاهای سرپوشیده یک مجموعه ملزم به
نشان دادن مدرک واکسیناسیون نخواهند بود .آنها باید هنگام حضور در فضاهای سرپوشیده ،ماسک بزنند .الزام فرمان افسر بهداشت برای ارائه مدرک
واکسیناسیون جهت ورود ،در مورد مجموعه اعمال میشود.

اطالعات
 .21چندین «فرمان افسر بهداشت» صادر شده ،وجود دارد .از کجا بدانم که باید از کدام یک تبعیت کنم؟
اداره بهداشت عمومی بر پایه شرایط محلی و خطرات و به پشتوانه دانش و تخصص خود ،رویکردی مرحلهای اتخاذ کرده است تا فعالیتهای شغلی و جامعه
را بازگشایی کند و از خطر انتشار بیماری در آنها بکاهد .از این رو ،مراجعه مکرر به وبسایت اداره بهداشت عمومی جهت اطالع از آخرین فرمانهای افسر
بهداشت ،بروز رسانیهای منظم و جدیدترین راهنماییها حائز اهمیت است .اطالعات مذکور در این نشانی قابل دریافت هستند:
 ph.lacounty.gov/Coronavirusاین وب سایت عالوه بر فرمان افسر بهداشت ،دارای تعدادی از منابع برجسته از قبیل اسناد بهترین راهکارها

برای بخشهای شغلی مختلف و برای عموم است.
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