ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎس ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت
ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎس ﻓرآﯾﻧدی ﺳﺎده و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ طﯽ دھﮫھﺎ از ﺳوی ادارات ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎھش ﺳرﻋت ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﺳری و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑروز اﭘﯾدﻣﯽ از آن
اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ﭼﻧد ﺳؤال ﺳﺎده ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎس از ﺳوی اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻧﻘش ﺧود را اﯾﻔﺎ ﮐﻧﯾد.

اﮔر ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﻣﺑﺗﻼ ﺑوده ،ﺗﻣﺎس
داﺷﺗﮫاﯾد:
• ﭘس از آﺧرﯾن ﺑﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﺗﻣﺎس داﺷﺗﮫاﯾد 14 ،روز در
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
• اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﭘﯾﮕﯾریھﺎی ﺑﻌدی ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس
ﺧواھد ﮔرﻓت .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت.

اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد 19-ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت اﺳت
• ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع ﮐووﯾد ،19-ﺑﮫ ﺟز ﺑرای درﯾﺎﻓت
ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و از ﺳﺎﯾر اﻓراد
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ:
 ﺣداﻗل  10روز از ﺷروع ﻋﻼﺋم ﺷﻣﺎ ﮔذﺷﺗﮫ  ،و ﺗﺎ ﺣداﻗل  24ﺳﺎﻋت ﭘس از آﻧﮑﮫ ﺗب ﺷﻣﺎ ﻗطﻊ ﺷد  ،و -ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎریﺗﺎن ﺑﮭﺗر ﺷده.

اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ درﺑﺎره اﯾن ﻣوارد ﺧواھد ﭘرﺳﯾد:
.1اﮔر دﭼﺎر ھر ﮔوﻧﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ ﺷدهاﯾد ﯾﺎ اﮔر آزﻣﺎﯾش دادهاﯾد.
.2ھم ﭼﻧﯾن در ﻣورد ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑودهاﯾد.

• ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری اﺷﺗﺑﺎه ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷوﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣل و
ﺻﺣﯾﺢ ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر آﻧﺎن ﻗرار دھﯾد.
• آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد ﺗﺎ وﺿﻌﯾتﺗﺎن را طﯽ
 14روزی ﮐﮫ در ﻣﻧزل ھﺳﺗﯾد ،ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
• آﻧﮭﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﺣل ﺑﻌدی را ﺑر اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺷﻣﺎ در
اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار ﺧواھﻧد داد.
•آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺣوه دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد 19-ﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﯾﺎﻓﺗن
ﭘزﺷﮏ اﮔر ﻓردی را ﻣدﻧظر ﻧدارﯾد ،در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار
ﻣﯽدھﻧد.

• اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﭘﯾﮕﯾریھﺎی ﺑﻌدی ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس
ﺧواھد ﮔرﻓت .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت.
اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ درﺑﺎره اﯾن ﻣوارد ﺧواھد ﭘرﺳﯾد:
 .1در ﻣورد ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑودهاﯾد.
 .2اﻓرادی ﮐﮫ اطراف آﻧﮭﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫاﯾد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ واﮔﯾردار ﺑودﯾد.

• ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ درﺑﺎره آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﯾد ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود اﻣﺎ ﻧﺎم ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت
ﺗﻣﺎس ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺧواھد ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن از آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﺑرای
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﯾﻣﺎر ﺷدن ﺳﺎﯾر اﻓراد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد.
اﮔر از ﺳوی اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﺷﻣﺎره اﯾن اداره ﺑﺻورت
LA PublicHealthﯾﺎ  0305-641 (833)-1ﺑر روی ﺗﻠﻔن ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾش داده ﺧواھد ﺷد.
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