کووید19-
پیشگییازانتشارکووید 19-درخانه
روشهای
ر
بگیند.
اگر به کووید 19-مبتال هستید ،خطر زیادی وجود دارد که سایر افراد خانوارتان این بیماری را از شما ر
کارهای هستند که یمتوانید انجام دهید تا انتشار کووید 19-در خانهتان کاهش یابد.
اما
ی

ی
زندگباسای ر افرادمبتالبهک ووید19-
•

•

•
•

•

جریان هوای تازه را تا حد امکان در خانهتان برقرار کنید.
پنجرهها را باز کنید و از پنکهها برای دمیدن هوا به خارج
استفاده کنید یا از تصفیهکنندههای هوا برای پاک کردن
ذرات ویروس کووید 19-استفاده کنید.
وسایل شخیص را از مناطق مشیک خارج کنید و از به
ن
گذاشی اقالم مانند ظروف ،فنجان ،حوله و
اشیاک
تلفن ربی ر ن
هیید.
سطوح ُپرتماس را مرتبا ر ن
تمی کنید.
در صورت استفاده از رسویس بهداشت مشیک ،پنجره را
باز کنید یا پنکه را روشن کنید و پس از استفاده فرد مبتال
صی کنید .اگر زودتر به
به کووید 19-از آن 30 ،دقیقه ر
رسویس بهداشت وارد یمشوید ،یک ماسک
محافظتکننده بپوشید.
از دستورالعملهای مربوط به آزمایشدیه ،ماسکها ،کار
ن
و قرنطینه در نشای ph.lacounty.gov/covidcontacts
رپیوی کنید.

مراقبتازفردمبتالبهکووید19-
• در صورت امکان ،یک نفر را در خانوار ر ن
تعیی کنید که با
مراقبت از فرد مبتال به کووید ،19-خطر کیم متوجه او
یمشود.
ن
• مدت زمای که شخص مراقب در نزدییک فرد مبتال
سیی یمکند ،محدود کنید.
به کووید 19-ر
• هنگام مراقبت ،ماسک محافظتکننده و دستکش
بپوشید.
پس از درآوردن دستکش یا
حمل مستقیم لوازم استفاده
شده دستان خود را بشویید.

افرادمبتالبهکووید19-
•

•
•

•
•
•

تنهای ایزوله کنید .از
پشت درهای بسته خود را به ی
اتاق خارج نشوید مگر در موارد نضوری .از دیگران
ن
نوشیدی و سایر اقالم را پشت درب
بخواهید غذا،
اتاقتان بگذارند.
در خانه بمانید مگر تنها برای دریافت مراقبتهای
پزشیک .مالقاتکننده نپذیرید.
در صورت امکان ،از یک رسویس
بهداشت جداگانه استفاده کنید .بعد از
ن
ضدعفوی کنید.
هر مرتبه استفاده آن را
ن
مرتبا دستان خود را بشویید یا ضدعفوی کنید.
در اطراف دیگران ماسیک با محافظت
بسیار باال بپوشید.
از دستورالعملهای انزوا در
ن
نشای ph.lacounty.gov/covidisolation
رپیوی کنید.

ماسیک بامحافظتبسیارباالبپوشید
•

•

•

•
•

ییک از بهیین روشهای حفظ ن
ایمت تمام اعضای
مناست دارد و
خانوار ،پوشیدن ماسیک است که برازش
ر
خوی فیلی یمکند.
به ر
اگر افراد با دیگران در یک اتاق باشند ،همه باید ماسک
بپوشند .این موضوع بهویژه برای فرد مبتال به کووید-
 19و مراقب او ،و هر فردی که شدیدا در معرض خطر
است ،اهمیت ن
بسا دارد.
یک ماسک محافظتکننده بپوشید
( )KF94 ،KN95 ،N95یا دو ماسک بزنید
(ماسک پارچهای روی یک ماسک پزشیک).
کودکان زیر  2سال نباید ماسک بزنند.
ن
نشای
جهت کسب اطالعات بیشی ،به
 ph.lacounty.gov/masksمراجعه نمایید.

بگیید (از ساعت 8:00
با خط اطالعات کووید 19-اداره بهداشت عمویم به شماره  833-540-0473تماس ر
یافی ن
ن
مکای برای انزوا یا قرنطینه ،پاسخ به سؤاالت کووید 19-شما ،و
صبح تا  8:30شب) .اپراتورها یمتوانند در
اشیاکگذاری سایر منابع مفید به شما کمک کنند.

انزوادرفضاهایکوچکتر
فضای
انزوا و قرنطينه ممكن است دشوار باشد ،بهویژه اگر فضا محدود باشد .اگر فرد مبتال به کووید 19-نیمتواند در
ی
تدابی احتیایط دیگری اتخاذ کنید یا باخط
پیشگیی از انتشار بیماری،
جداگانه خود را ایزوله کند برای کمک به
ر
ر
ن
یافی مک نای
تماسبگیید .اپراتورها یمتوانند در
833
540
0473
ادارهبهداشتعمویمبهشماره
اطالعاتکووی د
ر
برای انزوای ایمن در خارج از خانه کمکتان کنند.
•
•
•

•

فضای را برای فرد (یا افراد) مبتال به کووید 19-اختصاص
در نزدییک یک پنجره باز
ی
دهید.
ن
زمای که با افراد دیگر در اتاق هستید ،فاصله خود را از آنها حفظ کنید و ماسیک با محافظت
بسیار باال بپوشید.
از برقراری جریان هوای مناسب در خانه اطمینان یابید .پنجرهها را باز نگاه دارید .کنار نزدیکترین
پنجره از فرد مبتال به کووید ،19-یک پنکه قرار دهید تا هوا را به ربیون بدمد .به صفحه وب
 CDCبا عنوان بهبود تهویه در خانه خود مراجعه نمایید.
تختها را با بیشیین فاصله ممکن از هم قرار دهید؛ در حالت ایده آل حداقل  6فوت از هم
فاصله داشته باشند .اگر این امکان وجود ندارد ،رس-به-پا بخوابید.

افرادیکهبیشیدرمعرضخطر
ابتالبهبیماریشدیدقراردارند

ی
خانههایچندنسیل وچندخانوادگ
• این نوع خانواده ها در خطر شدید انتشار کووید19-
در خانه هستند.
• ممکن است پوشیدن ماسک در خانه یا ایزوله کردن
عضوی از خانواده که به کووید 19-مبتالست ،عجیب
یا ناخوشایند باشد.
ن
اما این کار به حفظ ایمت همه
افراد کمک خواهد کرد.
خانواده شما فقط برای مدت
ن
زمای محدود نیاز خواهد
داشت که از اقدامات ن
ایمت
پیشگیانه تکمییل رپیوی کند.
ر

واکسیناسیونبهیینروشمحافظتازخودو
عزیزانتان دربرابرابتالبهکووید 19-است .بیشیین
رز
میانخطرابتالبهکووید 19-وابتالبهبیماریشدید،
متوجهافرادیاستکهواکسینهنیستند.
بهمنظو ر کمکبهمحافظتدربرابرکووید،19-همه
افراد 5سالبهباالبایدواکسنکووید 19-دریافتکنند.
اینامرشاملبروزبودندوزهایتکمییلیادوزهای
تقویتاست.

ن
کسای که به
• افراد  65سال به باال و
یک بیماری زمینهای مبتال هستند
بیشی در معرض خطر ابتال به بیماری
شدید ی
ناش از کووید 19-قرار دارند.
ن
کسای است که
این شامل افراد باردار و
بهتازگ زایمان کردهاند.
• در صورت امکان ،افراد مبتال به کووید 19-را جدا از
سایر اعضای خانوار که شدیدا در معرض خطر قرار
دارند ،ایزوله کنید.
ن
کسای که شدیدا در معرض خطر قرار دارند نبایداز
•
فرد مبتال به کووید 19-مراقبت کنند یا او تحت
مراقبت او آنان باشند.

• افرادی که شدیدا در معرض خطر قرار
دارند و به کووید 19-مبتال یم شوند ،باید
در مورد داروی کووید 19-که یمتواند از
پیشگیی کند با پزشک خود
بیماری جدی
ر
صحبت کنند .این داروها ن
زمای بهیین
عملکرد را دارند که در ارسع وقت پس از
آغاز عالئم مرصف شوند.
جهت کسب اطالعات بیشی ،به نشاین
ph.lacounty.gov/covidmedicines
مراجعه نمایید.

ز
ااسکنکنیدیابهنشات
برایکسباطالعاتبیشی،کد QRر
 ph.lacounty.gov/covidisolationمراجعهنمایید.
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