کووید19-
اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس پاسخ
به کووید 19-در محل کار
بروز رسانیهای اخیر:
 :1/13/21بهمنظور انعکاس سياست جديد الزامآور قرارگيری در قرنطينه به مدت  10روز ،و خود ارزيابی عالئم از روز  11تا روز  14پس از
مواجهه آشکار با کوويد 19-يا پس از سفر به لس آنجلس بروز رسانی شد.

با افزايش مبتاليان کوويد 19-در شهرستان لس آنجلس ،افراد بايد در خانه بمانند و از تعامل با ديگران اجتناب کنند .با اين حال ،بسياری از کارکنان ضروری همچنان
بايد سر کار بروند که اين امر آنان را در معرض خطر ابتال و انتشار کوويد 19-قرار ميدهد .در صورت شناسايی مورد ابتالی کوويد 19-يا وجود مواجهه احتمالی با
کوويد 19-در محل کار ،کارفرمايان بايد آماده پاسخ باشند.
مورد ابتال فرديست که تست ويروسی (سواب يا بزاق دهان) کوويد 19-او مثبت شده يا پزشک به او گفته که به کوويد 19-مبتال است .کارفرمايان بايد پيشاپيش
برای زمانی که يک مورد ابتال ميان کارکنان گزارش شود ،طرحی داشته باشند .اين طرح بايد شامل فرستادن مورد/موارد ابتال به خانه برای ايزوله شخصی و همچنين
هر کسی باشد که با مورد ابتال يا مبتاليان تماس نزديک داشته است تا در خانه خود را قرنطينه کند .به عنوان بخشی از اين طرح ،کارفرما بايد فرآيندی برای اطمينان
از اين که تمامی کارکنان قرنطينه شده راهی برای انجام آزمايش در دسترس دارند درنظر بگيرد ،تا اينگونه بتواند دريابد که ميزان شيوع در محيط کار و ميزان خطر
متوجه ساير کارمندان يا مراجعان چقدر است.

پیشگیری در محیط کار
بهترين راه جلو گيری از شيوع آن است که مطمئن شويد همه افراد در محيط کار اصول ابتدايی پيشگيری را رعايت میکنند:
•

فاصله گذاری فيزيکی (کارمندان ،مشتريان و مراجعان همگی حداقل  6فوت از يکديگر فاصله بگيرند ،حتی هنگام مکالمه)

•

پوشش صورت الزامی برای تمامی کارکنان ،مشتريان و مراجعان

•

ترويج شستشوی مکرر دست (به اين معنی است که سرويس های بهداشتی بايد به ميزان کافی از صابون ،دستمال توالت و ساير لوازم مجهز شوند) و
کارمندان بايد زمانی برای شستشوی دست داشته باشند

•

نظافت و ضد عفونی منظم سطوح پُر تماس

•

اطمينان از آنکه سيستمهای تهويه به خوبی کار میکنند ،و افزايش جريان هوا ،در صورت امکان( .برای اطالعات بيشتر به راهنمای تهويه مراجعه نماييد).

•

سياستهای مرخصی استعالجی که به کارکنان امکان میدهد در صورت بيماری و هنگام مراقبت از عضو (يا اعضای) بيمار خانوار ،بدون خطر از دست
دادن شغل يا کاهش ساعات کاری در خانه بمانند .مطمئن شويد کارکنان از اين سياستها اطالع داشته باشند.

•

معاينات عالئم را پيش از ورود کارکنان به محل کار انجام دهيد

زمانی که فرد مبتال یا شخصی در محل کار در معرض ابتال قرار گرفته است
اگر کارمندی بيمار شود يا با فرد مبتال (مطابق تعريف فوق) تماس داشته باشد ،آن فرد بايد فوراً به خانه فرستاده شده تا در صورت ابتال خود را ايزوله کند يا در صورت
قرارگيری در معرض ابتال قرنطينه شود .به محض اينکه يک سرپرست مطلع شود فردی بيمار است يا در معرض ابتال قرار گرفته بايد از فضايی معين برای جدا سازی
فرد مذکور که مورد ابتال محسوب می شود يا در مواجهه با ساير کارکنان قرار گرفته است استفاده کند .اين به معنای پيش بينی مکانی برای چنين فرديست تا در صورت
لزوم در آنجا تا زمانی که قادر به ترک محل و بازگشت به خانه باشد ،منتظر بماند .عالوه بر اين:
•

فرد بايد در تمام مدت ماسک بر صورت داشته باشد

•

اگر فرد به حدی بيمار است که به مراقبت نياز دارد ،ديگران بايد ماسک بزنند ،بايد مدت زمانی که نزديک او هستند را محدود کنند ،و در صورت نياز و
دسترس پذيری بايد ساير تجهيزات حفاظت شخصی (دستکش ،لباس) را نيز بپوشند.

تمام کارفرمايان بايد از چک ليست بازگشايی مشاغل اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس پيروی کرده تا از شيوع کوويد 19-در محل کار خود جلوگيری
نمايند .در بيشتر مواقع ،اين اقدامات میتواند از شيوع بيشتر کوويد 19-در محل کار جلوگيری کرده يا سرعت آن را کاهش دهد.
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بررسی مخاطبین
پس از شناسايی يک مورد ابتال در بين کارکنان ،کارفرما بايد اقداماتی اتخاذ کند تا کليه مخاطبين نزديک (اعم از کارکنان و افراد ديگری که در اين محل زمان سپری
کردهاند) و در دوره واگيرداری فرد مبتال با او مواجهه شدهاند ،شناسايی شوند.
• فرد مبتال از  2روز پيش از شروع نخستين مرتبه بروز عالئم تا پايان دوره ايزولهشان ،واگيردار محسوب میشود (به دستورالعملهای انزوای خانگی برای
افراد مبتال به کوويد 19-مراجعه نماييد).
• فردی که هيچگونه عالئمی ندارد اما تست کوويد 19-او مثبت شده ،از  2روز قبل از انجام آزمايش تا  10روز پس از آن ،واگيردار محسوب میشود.
مخاطب نزديک هر يک از افراد حاضر در محل کار هستند که ضمن واگيرداری بيماری فرد مبتال ،در معرض وی قرار گرفتهاند:
• در فاصله  6فوتی از فرد مبتال برای مجموعاً  15دقيقه يا بيشتر در يک بازه زمانی  24ساعته حضور داشتهاند ،يا
• تماس با مايعات بدن و/يا ترشحات فرد مبتال ،برای مثال ،سرفه/عطسه اين فرد مبتال به سمت وی ،اشتراک گذاری نوشيدنی يا ظروف غذا.
هر شخصی که با فرد مبتال تماس نزديک داشته بايد به دمت  10روز در خانه قرنطينه شود .قرنطينه آنها میتواند پس از روز  10به پايان رسد ،چنانچه به عالئمی
مبتال نشده باشند و کماکان از روز  11تا روز  ، 14سالمت خود را زير نظر بگيرند و در خصوص اقدامات پيشگيرانه کوويد 19-بسيار احتياط به خرج دهند .از کليه
مخاطبين نزديک فرد مبتال درخواست میشود تا برای کوويد 19-آزمايش دهند .کارکنانی که بايد ايزوله يا قرنطينه شوند و قادر نيستند دورکاری کنند ،بايد مرخصی
استعالجی با حقوق دريافت نمايند.
توجه داشته باشيد که قرنطينه  10روزه ،برای هر يک از پرسنلی که از هرجايی خارج از کاليفرنيای جنوبی به شهرستان لس آنجلس سفر کرده است ،چه در حال
بازگشت به خانه باشد يا به تازگی وارد اين شهرستان شده باشد ،الزاميست .بايد به کارمندانی که پس از سفر به محل کار میآيند ابالغ شود که در پی پيروی از مقررات
قرنطينه مشروح در فوق به خانه بازگردند .اين قانون صرف نظر از اينکه فرد عالئم کوويد 19-يا هر گونه شناختی نسبت به مواجهه با بيماری داشته باشد يا خير،
اعمال میشود .برای مشاهده جزئيات مربوط به قرنطينه سفر به فرمان مسافرت افسر بهداشت و سؤاالت متداول مراجعه نماييد.

آزمایش هدفمند
آزمايش هدفمند می تواند برای ارزيابی انتشار ،پس از شناسايی يک يا چند مورد ابتال در محل کار مورد استفاده قرار گيرد .با آزمايش افرادی که کار میکردند يا دارای
ارتباطی با مورد يا موارد ابتال بودهاند ،کارفرما می تواند متوجه شود که شيوع تا چه اندازه در محيط کار گسترش پيدا کرده است .توجه داشته باشيد که اگر آزمايش
هدفمند مورد ابتالی دوّمی را شناسايی کند ،بايد تحقيقات جديدی پيرامون مورد جديد آغاز گردد تا مشخص شود آيا مناطق بيشتری تحت شيوع قرار گرفتهاند يا
خير.

منابع آزمایش
•
•

به کارکنان دارای بايد با پزشک خود تماس گرفته و سپس نتايج را به کارفرما گزارش کنند.
کارمندان فاقد بيمه يا کسانی که پزشک آنان قادر به ارائه آزمايش نيست ،میتوانند برای دريافت کمک جهت يافتن محل آزمايش رايگان به نشانی
 covid19.lacounty.gov/testingمراجعه نمايند يا با شماره  2-1-1تماس بگيرند .نتايج اين آزمايشها بايد به کارفرما گزارش شود.
در محلهای کاری بزرگ ممکن است سالمت کارکنان ( ) Employee Healthممکن است قادر به ارائه آزمايش يا آوردن شرکتی خصوصی برای انجام
آزمايش باشد.

•

هر جا که آزمايش مخاطبين نزديک انجام میشود ،کارکنان بايد نتايج را به کارفرما گزارش دهند .اين امر به کارفرما اجازه میدهد چرخههای تکميلی
شناسايی مخاطبين ،قرنطينه و آزمايش را در صورت مثبت شدن نتيجه آزمايش مخاطبين نزديک فرد مبتالی مورد نظر انجام دهد.

•

نقش آزمایش هدفمند

نکتهٔ حائز اهميت اين است که بدانيم آزمايش هدفمند چه کاری میتواند انجام دهد و چه کاری نمیتواند انجام دهد و چگونه بايد بر سامانبخشی بيمار تأثير بگذارد.
آزمايش هدفمند ممکن است به موارد زير کمک کند:
• شناسايی کارکنان بدون عالمت کوويد-مثبت از ميان افرادی که شناسايی شدهاند يا گمان میرود با فرد مبتال در تماس بودهاند تا بتوان شيوع گسترده تر
بيماری را محدود يا از آن جلوگيری نمود.
• آزمايش هدفمند شامل موارد زير نمیشود:
• رفع نياز بررسی تا دريابيد چه کسانی با فرد مبتال در تماس بودهاند تا بتوان مخاطبين نزديک را قرنطينه کرد.
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•

•

ارائه تصوير دقيق از اينکه چه کسانی به واسطه فرد مبتال آلوده شدهاند .آزمايش اطالعاتی در خصوص يک مبدأ زمانی خاص در اختيار شما قرار میدهد.
نتيجه آزمايش فرد ممکن است تا چند روز پس از تماس نزديک با فرد مبتال منفی شود و او در روز  5يا  6بعد از تماس بيمار شود .اين بدان معنيست که
هر يک از مخاطبين نزديک بايد ضمن پيروی از اقدامات پيشگيرانه (پوشيدن ماسک ،فاصله گذاری فيزيکی و شستشوی دست) ،برای  10روز کامل قرنطينه
شوند و حتی در صورت دريافت جواب آزمايش منفی 4 ،روز بيشتر بر وضعيت سالمتی خود نظارت کند.
اگر سه يا تعداد بيشتری از موارد ابتالی تأييد شده آزمايشگاهی کوويد 19-در محل کار وجود داشته باشد ،کارفرما بايد اين دسته از افراد مبتال را به اداره
بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس به شماره  1-888-397-3993گزارش دهد.

بازگشت به کار
اگر يک کارمند بيمار که با داشتن تب يا عالئم ديگری که میتواند نشان از کوويد 19-باشد به خانه فرستاده شود ،و تست کوويد 19-او منفی شود يا پزشک او به
ايشان بگويد که به کوويد 19-مبتال نيست ،او مجاز است  24ساعت پس از قطع تب خود بدون استفاده از داروهای تب بُر و بهبودی عالئم خويش به محل کار
بازگردد.
اگر اين افراد نتوانند آزمايش دهند ي ا پزشک نتواند آنان را معاينه کند ،بايد در خانه بمانند و به مدت  10روز کامل پس از آغاز عالئمشان و  24ساعت پس از قطع
کامل تب بدون استفاده از داروهای تب بُر و بهبودی عالئمشان ،همچنان در ايزوله باشند .اگر با اين حال آنان هنوز هم در روز  10بيمار هستند ،بايد تا زمان بهبودی
عالئم خود و قطع کامل تبشان به مدت  24ساعت بدون کمک هيچ داروی تب بُری ،در خانه بمانند.
مبتاليان میتوانند پس از پايان ايزوله به کار خود بازگردند .مخاطبين و افرادی که سفر کردهاند پس از پايان قرنطينهشان ،اگر در طول زمانی که سر کار نبودهاند دچار
هيچ عالئمی نشده باشند ،مجازند به محل کار بازگردند .کارکنانی که دوره ايزوله يا قرنطينه را به اتمام رساندهاند ،میتوانند به محل کار بازگردند و فعاليتهای معمول
خود را از سر گيرند .برای بازگشت کارکنان به کار به نامه از اداره بهداشت عمومی يا نتيجه آزمايش منفی کوويد 19-احتياجی نيست.

پاسخ شیوع
در صورت وجود خوشه مبتاليان در محل کار ،اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس پاسخ خوشهای را آغاز خواهد کرد .تعريف خوشه 3 ،يا تعداد بيشتری از
موارد ابتالی کوويد 19-ميان افراديست که ممکن است در محل کار ميزانی از تماس را داشتهاند .پاسخ خوشهای ارائه رهنمودها و توصيههای کنترل سرايت ،پشتيبانی
فنی و تدابير کنترلی مختص محل را شامل میشود .در راستای کمک به هدايت پاسخ محل کار ،يک مدير هماهنگی بالينی اداره بهداشت عمومی به اين تحقيقات
خوشهای اختصاص میيابد.

خالصه
با انتشار وسيع کوويد 19-در سطح جامعه ،کارفرمايان بايد چنان رفتار کنند که گويی همه افراد در محل کار ممکن است به کوويد 19-مبتال باشند و هر يک
مسئوليّت پيشگيری از شيوع را بر عهده گيرند .اين به معنای اطمينان از است که همه افراد پوشش صورت بپوشند و کارکنان حداقل  6فوت از يکديگر فاصله داشته
باشند .بهتر است تعداد افراد حاضر در محل کار محدود شده و نظافت و بهداشت دست رعايت شود .برای مديريت خوشهها در هنگام وقوع ،با اداره بهداشت عمومی
شهرستان لس آنجلس تماس حاصل فرماييد .آزمايش هدفمند مخاطبين نزديک بدون عالمت در محل کار ،ابزاری توصيه شده برای کارفرمايان است که میتوانند از
آن برای ارزيابی اينکه آيا تعداد موارد ابتالی بيشتری در محل کار رخ داده است يا خير استفاده نمايند.

اطالعات تکمیلی
•
•
•

سؤاالت متداول کوويد 19-برای مديرانhttp://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/FAQ- Managers.pdf.
دستورالعملهای قرنطينه خانگی برای مخاطبين نزديک در معرض کوويدph.lacounty.gov/covidquarantine 19-
دستورالعملهای انزوای خانگی برای افراد مبتال به کوويدph.lacounty.gov/covidisolation 19-

برای منابع تکميلی مرتبط با کوويد 19-به وب سايت کوويد 19-اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس مراجعه نماييد.
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