واکسیناسیون کووید 19-یا الزامات آزمایش

بررسی اجمالی مشاغل تحت پوشش
بروز رسانیهای اخیر( :تغییرات با رنگ زرد مشخص شدهاند)
 :9/29/21الزم االجرا از اول نوامبر  ،2021گردانندگان اَبَر رویدادها باید اثبات واکسیناسیون کامل یا نتایج منفی آزمایش ویروسی کووید19-
شرکتکنندگان  18سال به باال را با کارت شناسایی عکسدار ،بررسی مطابقتی کنند.

در پاسخ به انتقال اجتماعی مداوم کووید 19-و حضور سویه دلتا ،فرمان جدید افسر بهداشت برخی مشاغل را که بیشتر در معرض خطر هستند ملزم
میکند تا اقدامات بیشتری برای تضمین امنیت مشتریان و کارکنانشان اتخاذ کنند ،از جمله بررسی وضعیت واکسیناسیون قبل از ورود .الزام واکسیناسیون
برای ورود افراد به این مشاغل ،به کاهش انتشار همگانی ،کاهش خطر متوجه کارگران ،و تشویق ساکنان به انجام واکسیناسیون کمک خواهد کرد.
واکسن ها ایمن و اثربخش هستند ،بصورت گسترده در شهرستان در دسترس قرار دارند ،و بهترین راه کاهش خطر ابتال به بیماری ناشی از کووید19-
هستند.
سویه دلتای ویروس بسیار راحتتر از گونههای قبلی ویروس کووید 19-منتشر میشود .طبق گزارشهای منتشر شده ،عواملی که خطر ابتال ،از جمله
سرایت به افرادی که بیش از  6فوت فاصله دارند را افزایش میدهند ،عبارتند از:
•

فضاهایی بسته با تهویه یا هواساز نامناسب 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.

رویدادهای بزرگ ،مانند اَبَر رویدادها موجب خطر مضاعف سرایت کووید 19-میشوند زیرا حاضران ،مدت زمان طوالنی را در فاصله فیزیکی نزدیک به
تعداد زیادی از افرادی سپری میکنند که معمو ًال تعاملی با آنان ندارند ،و به این ترتیب خطر انتقال ذرات تنفسی حامل ویروس کووید 19-را بین حاضران
افزایش میدهند .مشاغلی که در فضای سرپوشیده برای مشتریان غذا و نوشیدنی سرو میکنند نیز جزو محیطهای پُر خطر سرایت کووید 19-محسوب
میشوند زیرا افراد واکسینه شده و واکسینه نشده ،اغلب بیآنکه ماسک بزنند ،برای زمانی طوالنی در فضاهای سرپوشیده حضور دارند.

بندهای اصلی
در زیر فرمان بروز شده افسر بهداشت برای اَبَر رویدادها (رویدادهای سرپوشیده با  +1,000شرکتکننده یا رویدادهای روباز با  +10,000شرکتکننده)
و بارها ،آبجوسازیها ،شرابسازیها ،کارخانههای مشروبات الکلی ،باشگاههای شبانه و سالنهای استراحت ذکر شده است .توجه داشته باشید که کلیه
مشتریان و کارکنان باید ضمن حضور در اَبَر رویدادهای سرپوشیده یا روباز ،فارغ از وضعیت واکسیناسیون ،همچنان به پوشیدن ماسک ادامه دهند.
✓ اَبَر رویدادها:
✓ تمام شرکتکنندگان اَبَر رویدادهای سرپوشیده باید اثبات واکسیناسیون کامل در برابر کووید 19-یا نتیجه منفی آزمایش (تشخیص)
کووید 19-را پیش از ورود نشان دهند .کودکان زیر دو سال مستثنی هستند.
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✓ از آغاز  7اکتبر  :2021تمام شرکتکنندگان  12سال به باال در اَبَر رویدادهای روباز باید اثبات واکسیناسیون کامل در برابر
کووید 19-یا نتیجه منفی آزمایش (تشخیص) کووید 19-را پیش از ورود نشان دهند .کودکان زیر دو سال مستثنی هستند.
✓ از آغاز  1نوامبر  :2021گردانندگان اَبَر رویدادها موظفند اثبات واکسیناسیون یا نتیجه منفی آزمایش ویروسی کووید19-
شرکتکنندگان  18سال با باال را با یک کارت شناسایی عکسدار ،بررسی مطابقتی کنند.
✓ برای اثبات وضعیت واکسیناسیون یا نتایج آزمایش ،تصدیق شخصی دیگر کافی نیست.
✓ برای دستورالعملهای مرحله به مرحله ،به راهنمای صحتسنجی واکسن و راهنمای صحتسنجی آزمایش مراجعه کنید.
✓ بارها ،آبجوسازی ،شرابسازیها و کارخانههای مشروبات الکلی:
✓ از آغاز  7اکتبر تا  3نوامبر  :2021گردانندگان باید بررسی کنند که تمام مراجعان  12سال به باال ،حداقل یک دوز واکسن
کووید 19-را برای ورود به مجموعه جهت دریافت خدمات فضای سرپوشیده دریافت کردهاند.
✓ از آغاز  4نوامبر :گردانندگان باید بررسی کنند که تمام مراجعان  12سال به باال و کارکنان در محل ،برای ورود به مجموعه جهت
دریافت خدمات فضای سرپوشیده ،کامالً واکسینه هستند .جهت مشاهده دستورالعملهای مرحله به مرحله ،از راهنمای صحتسنجی
واکسیناسیون دیدن فرمایید.
✓ مراجعانی که اثبات واکسیناسیون ارائه نمیدهند ،مجازند در بخش روباز مجموعه بنشینند و از آنان پذیرایی شود.
▪

افراد معینی ،که ماسکی با برازش مناسب میپوشند ،ممکن است اجازه یابند برای مقاصد محدودی ،همچون موارد زیر،
بصورت موقت به بخش سرپوشیده مجموعه وارد شوند :تحویل یا دریافت؛ ارائه خدمت یا انجام تعمیر؛ جهت مراجعه
اضطراری یا نظارتی؛ بهمنظور استفاده از سرویس بهداشتی؛ یا دریافت یک سفارش بیرون بر.

✓ باشگاههای شبانه و سالنهای استراحت:
✓ از آغاز  7اکتبر تا  3نوامبر  :2021گردانندگان باید بررسی کنند که تمام مراجعان ،برای ورود حداقل یک دوز واکسن کووید19-
دریافت کردهاند.
✓ از آغاز  4نوامبر  :2021گردانندگان باید بررسی کنند که همه مراجعان و کارکنان در محل ،کامالً در برابر کووید 19-واکسینه
هستند .جهت مشاهده دستورالعملهای مرحله به مرحله ،از راهنمای صحتسنجی واکسیناسیون دیدن فرمایید.
✓ مراجعانی که اثبات واکسیناسیون ارائه نمیدهند ،فقط مجازند در بخشهای روباز مجموعه بنشینند و/یا از آنان پذیرایی شود.
▪

افراد معینی ،که باید ماسکی با برازش مناسب بپوشند ،ممکن است اجازه یابند برای مقاصد محدودی ،همچون موارد زیر،
بصورت موقت به بخش سرپوشیده مجموعه وارد شوند :تحویل یا دریافت؛ ارائه خدمت یا انجام تعمیر؛ جهت مراجعه
اضطراری یا نظارتی؛ بهمنظور استفاده از سرویس بهداشتی؛ یا دریافت یک سفارش بیرون بر.

عالوه بر الزامات باال ،فرمان افسر بهداشت اکیداً توصیه میکند که رستورانها و سایر مجموعههای غذایی ،فضاهای سرپوشیده تشکیالت خود را برای

افرادی رزرو کنند که قبل از ورود ،قادر هستند اثبات واکسیناسیون کامل در برابر کووید 19-ارائه دهند .این امر نباید در مورد افرادی اعمال شود که
ماسکی با برازش مناسب میپوشند و بصورت موقت برای مقاصد محدودی ،همچون موارد زیر ،به بخش سرپوشیده مجموعه وارد میشوند :تحویل یا
دریافت؛ ارائه خدمت یا انجام تعمیر؛ جهت مراجعه اضطراری یا نظارتی؛ بهمنظور استفاده از سرویس بهداشتی؛ یا دریافت یک سفارش بیرون بر.
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منابع تکمیلی
لطفاً جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه انطباق با فرمان جدید افسر بهداشت به سایتهای زیر مراجعه نمایید:
•

اطالعات کلی درباره واکسیناسیون و چگونگی راه اندازی یک کلینیک واکسیناسیون در محل کارتان را میتوانید از نشانی
 VaccinateLACounty.comدریافت کنید.

•

برای اطالعات مفصلتر و دستورالعملهای گام به گام بررسی همراه با تصاویر اسناد مختلف واکسن ،به راهنمای بصری صحت سنجی اثبات
واکسیناسیون کووید 19-شهرستان لس آنجلس مراجعه کنید.

•

برای دستورالعملهای تفصیلی درباره چگونگی بررسی نتایج آزمایش کووید 19-به راهنمای بصری صحت سنجی اثبات نتیجه منفی آزمایش

کووید 19-شهرستان لس آنجلس مراجعه کنید.
•
•

برای سؤاالت خاص مربوط به واکسیناسیون یا الزامات آزمایش برای اَبَر رویدادها به سؤاالت متداول گردانندگان رویداد مراجعه کنید.
به سؤاالت متداول باشگاههای شبانه ،بارها ،سالنهای استراحت ،آبجوسازیها ،شرابسازیها و کارخانههای مشروبات الکلی برای سؤاالت خاص مربوط به
الزام واکسیناسیون برای این مشاغل مراجعه کنید.
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