اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻟس آﻧﺟﻠس
ﻓرﻣﺎن اﻓﺳر ﺑﮭداﺷت

ﻓرﻣﺎن اﻓﺳر ﺑﮭداﺷت ﺑرای ﮐﻧﺗرل

ﮐووﯾد19-

ﻓرﻣﺎن اﺿطراری ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﻓرﻣﺎن ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺷده:

 8ﻧواﻣﺑر2021

اﯾن ﻓرﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻓرﻣﺎن اﺿطراری ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣورخ  22ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر 2021 ،ﻣﯽﺷود.

اﯾن ﻓرﻣﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻓﺳر ﺑﮭداﺷت ﻟﻐو ﺷود ،در اﺟرا اﺳت.
ﻟطﻔﺎ ً ﮐل اﯾن ﻓرﻣﺎن را ﺑﮫدﻗت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد

ﭼﮫ اﻓرادی ﻣوظف ﺑﮫ ﭘﯾروی از اﯾن ﻓرﻣﺎن اﻓﺳر ﺑﮭداﺷت ھﺳﺗﻧد
ﺗﻣﺎم اﻓراد ﻣﻘﯾم در ﺣوزه ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮭداﺷت ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻟس آﻧﺟﻠس ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ
ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﺑودهاﻧد ﮐﮫ اﺑﺗﻼی وی ﺑﮫ ﮐووﯾد) 19-ﺑر اﺳﺎس ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت آزﻣﺎﯾش وﯾروﺳﯽ
ﮐووﯾد (19-ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﻧﻧد و از دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی
اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻟس آﻧﺟﻠس در ﺧﺻوص ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﭘﯾروی
ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣﻌﺎﻓﯾت را ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻣﺷﺧص ﺷده،
ﺑرآورده ﺳﺎزﻧد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓردی ﺑودهاﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﻣﺑﺗﻼ ﺑوده،
ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع ﮐووﯾد ،19-اﻓﺳر ﺑﮭداﺷت ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻟس آﻧﺟﻠس
)»اﻓﺳر ﺑﮭداﺷت«( ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺷﻣﺎ را ﻣﻠزم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻓورا ً:
 (aاﮔر ﻣﻌﺎف ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﻧﯾد )ﻣﻌﺎﻓﯾتھﺎ در زﯾر ذﮐر ﺷدهاﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻧزدﯾﮏ در ﻣﻌرض ﮐووﯾد 19-را ﻣرور
ﮐﻧﯾد( ،و
 (bﺑﮫ ﻣدت  14روز ﺳﻼﻣت ﺧود را ﺗﺣت ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،و
 (cﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ  24ﺳﺎﻋت از درﯾﺎﻓت اﯾن ﻓرﻣﺎن ،ﺑﺎ اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻟس
آﻧﺟﻠس )»اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ«( ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  (833) 540-0473ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ،ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ اﯾن زﻣﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎس را ﺗﮑﻣﯾل ﮐردهاﯾد ،و
 (dاز ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﺎﯾر دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی اﯾن ﻓرﻣﺎن ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
ﺗوﺟﮫ :اﮔر داﻧشآﻣوز  TK-12ھﺳﺗﯾد و در ﻣﺣﯾط ﻣدرﺳﮫ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﻧشآﻣوزان ﺗﺣت
ﻧظﺎرت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﻗرار دارﻧد )ﻓﺿﺎھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ،ﻓﺿﺎھﺎی روﺑﺎز ،ﯾﺎ در
اﺗوﺑوس ﻣدرﺳﮫ( در ﻣﻌرض ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾد ،ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺧود ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد آﯾﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺻﻼح ﺷده را ﺑرآورده ﻣﯽﺳﺎزﯾد .اﮔر
ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﺟﺎزه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد از اﻟزاﻣﺎت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺻﻼح ﺷده ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد
ﺗﺎ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺣﺿوری ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﻣدرﺳﮫ اﺳت و
در طول ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻣدرﺳﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود ،اداﻣﮫ دھﯾد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد از اﯾن
ﻓرﻣﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد و در طول ﻣدت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد ،ﻣﮕر ﺑرای
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺣﺿوری ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد.
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ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻧزدﯾﮑﯽ ﮐﮫ از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد
ﺷﻣﺎ ﻣﻠزم ﻧﯾﺳﺗﯾد ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾد اﮔر ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻧدارﯾد و:
 (aﺷﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾﻧﮫ ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ
 (bطﯽ  90روز ﮔذﺷﺗﮫ ،ﭘس از ﺗﺷﺧﯾص آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫاﯾد.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﻠزم ﻧﯾﺳﺗﯾد ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﻣوظﻔﯾد:
• ﺑﮫ ﻣدت  14روز ﭘس از ﻣواﺟﮭﮫ ،ﺧود را از ﻧظر ﺑروز ﻋﻼﺋم ﺗﺣت ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.
• از ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺎﯾر دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻧزدﯾﮏ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده ﯾﺎ اﺧﯾرا ً ﺑﮭﺑود
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﻧدرج در دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻧزدﯾﮏ در ﻣﻌرض ﮐووﯾد 19-ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾر زﺑﺎنھﺎ در ﻧﺷﺎﻧﯽ
 http://ph.lacounty.gov/covidquarantineﻣوﺟود اﺳت ،ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ
 .1ﺑرای ﮐﺎھش ﺧطر اﻧﺗﺷﺎر ﮐووﯾد 19-ﺑﮫ ﺳﺎﯾرﯾن ،ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﯾد )ﻓﻘط ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌﺎﻓﯾتھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در
ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷده اﺳت( ،ﺷﻣﺎ ﻣﻠزم ھﺳﺗﯾد ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﻧﯾد )در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﯾﺎ ﻣﺣل
اﻗﺎﻣﺗﯽ دﯾﮕر و دور از ﺳﺎﯾرﯾن ﺑﻣﺎﻧﯾد( .ﻋﻠت اﯾن اﻣر آن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣﻌرض وﯾروس
ﻋﺎﻣل ﮐووﯾد 19-ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ،و ﻣﻣﮑن اﺳت آﻟوده ﺷوﯾد و ﻗﺑل از اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻼﺋم ،وﯾروس
را ﺑﮫ دﯾﮕران ﺳراﯾت دھﯾد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﯾد ،اﺟﺎزه ﻧدارﯾد ﻣﺣل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧود را ﺗرک ﮐﻧﯾد ،ﻣﮕر ﺑرای
درﯾﺎﻓت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﯾﺎ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد .19-ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از دﺳﺗورات
ﻣﻧدرج در دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻧزدﯾﮏ در ﻣﻌرض ﮐووﯾد ،19-ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ،
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾر زﺑﺎنھﺎ در ﻧﺷﺎﻧﯽ  http://ph.lacounty.gov/covidquarantineﻣوﺟود اﺳت،
ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
ﻣدت زﻣﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدت  14روز ﭘس از آﺧرﯾن ﺗﻣﺎس ﺧود ﺑﺎ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ،ﺳﻼﻣت ﺧود را از ﻧظر
ﺑروز ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد 19-ﺗﺣت ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر در اﯾن ﻣدت ﺑﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺑﺗﻼ ﺷدﯾد ،ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ دور از دﯾﮕران ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد ،و از دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺷرح داده ﺷده در زﯾر و
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻧزدﯾﮏ در ﻣﻌرض ﮐووﯾد 19-ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
ﮐووﯾد19-

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دور از دﯾﮕران در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻼﺋم
ﺑﺎﺷﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎزﯾد ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد:
 (aﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﭘس از دھﻣﯾن روز از آﺧرﯾن ﺑﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺗﻣﺎس
داﺷﺗﯾد ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑد؛ ﯾﺎ
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 (bﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﭘس از ھﻔﺗﻣﯾن ) (7روز ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑد اﮔر ازآﺧرﯾن ﺑﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرد
ﻣﺑﺗﻼ ﺗﻣﺎس داﺷﺗﯾد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش وﯾروﺳﯽ ﺷﻣﺎ ،ﺑر اﺳﺎس ﻧﻣوﻧﮫ ﺟﻣﻊآوری ﺷده در
ﭘﻧﺟﻣﯾن ) (5روز ﯾﺎ ﭘس از آن ﻣﻧﻔﯽ ﺷود .ﺟﮭت اطﻼع از اﯾﻧﮑﮫ ﮐدام آزﻣﺎﯾشھﺎ ﻗﺎﺑل
ﻗﺑول ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻧزدﯾﮏ در ﻣﻌرض ﮐووﯾد 19-ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾد.
ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧود ،ﻋﻼوه ﺑر اداﻣﮫ ﻧظﺎرت ﺑر ﻋﻼﺋم ،ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎ روز ﭼﮭﺎردھم
ﺑﺎ اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎﺗﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ اطراف ﺳﺎﯾرﯾن ،ﺷﺳﺗﺷوی ﻣرﺗب دﺳتھﺎ ،ﺣﻔظ
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧود و اﺗﺧﺎذ ﺳﺎﯾر اﻗداﻣﺎت ﮐﺎھش ﺧطر ،ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ﻣﺿﺎﻋف از دﯾﮕران اداﻣﮫ دھﯾد.
ﺗﻌرﯾف ﻣﺧﺎطب ﻧزدﯾﮏ
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻓرﻣﺎن» ،ﻣﺧﺎطب ﻧزدﯾﮏ« ﺑﮫ ﻋﻧوان ھر ﯾﮏ از اﻓراد زﯾر ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﺷود
ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺷﺧﺻﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ )وﯾروﺳﯽ( ﮐووﯾد 19-او
ﻣﺛﺑت اﺳت )»ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ«( ،ﺿﻣن آﻧﮑﮫ آن ﺷﺧص واﮔﯾردار ﺑوده اﺳت*:
 (aﻓردی ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوع  15دﻗﯾﻘﮫ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر طﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  24ﺳﺎﻋﺗﮫ ،در ﻓﺎﺻﻠﮫ 6
ﻓوﺗﯽ از ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑوده اﺳت،
ﯾﺎ
 (bﻓردی ﮐﮫ ﺗﻣﺎس ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﺷده ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑدن و/ﯾﺎ ﺗرﺷﺣﺎت ﻣورد اﺑﺗﻼ داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑرای
ﻣﺛﺎل ،ﺑﮫ ﺳﻣت او ﺳرﻓﮫ/ﻋطﺳﮫ ﺷده ،ظروف ﻣﺷﺗرک ﯾﺎ ﺑزاق دھﺎن را ﺑﮫ اﺷﺗراک
ﮔذاﺷﺗﮫ ،ﯾﺎ ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب از ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﻣراﻗﺑت ﮐرده اﺳت.
∗ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد ،19-از  2روز ﭘﯾش از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣرﺗﺑﮫ ﺑروز ﻋﻼﺋم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر
ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﯾزوﻟﮫ ﺷدن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،واﮔﯾردار ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد )ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی اﻧزوای ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑرای اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﺗﺷرﯾﺢ ﺷده اﺳت( .ﻓردی
ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ )وﯾروﺳﯽ( ﮐووﯾد 19-او ﻣﺛﺑت ﺷده اﻣﺎ ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ
ﻧدارد ،از  2روز ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم اوﻟﯾن آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت ﺧود ﺗﺎ  10روز ﭘس از اﻧﺟﺎم آن،
واﮔﯾردار ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷود.
.2اﮔر ﺑﮫ ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد 19-ﻣﺑﺗﻼ ﺷدﯾد و/ﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت آزﻣﺎﯾش وﯾروﺳﯽ درﯾﺎﻓت ﮐردﯾد
ﮔر در طول  14روز از آﺧرﯾن ﺗﻣﺎس ﺧود ﺑﺎ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ،ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد 19-دﭼﺎر
ﺷدﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻓورا ً ﺧود را اﯾزوﻟﮫ ﮐﻧﯾد )در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﯾﺎ ﻣﺣل اﻗﺎﻣﺗﯽ دﯾﮕر و دور از ﺳﺎﯾرﯾن
ﺑﻣﺎﻧﯾد( و ﺑﮫﻣﻧظور ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘزﺷﮑﯽ و ﺗرﺗﯾب دادن آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد ،19-ﺑﺎ اراﺋﮫدھﻧده ﺧدﻣﺎت
درﻣﺎﻧﯽ ﺧود ،ﺧط ﻣﺷﺎوره ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ از راه دور ﺧود ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد .از دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺧش »اﮔر ﺑﮫ ﻋﻼﺋم ﻣﺑﺗﻼ ﺷدﯾد« ﻣﻧدرج در
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻧزدﯾﮏ در ﻣﻌرض ﮐووﯾد 19-ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد 19-ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺷده ﯾﺎ اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽﺗﺎن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد
ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد از ﻓرﻣﺎن اﺿطراری اﻧزوای ﮐووﯾد 19-اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻟس آﻧﺟﻠس و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی اﻧزوای ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑرای اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾر زﺑﺎنھﺎ در ﻧﺷﺎﻧﯽ  http://ph.lacounty.gov/covidisolationﻣوﺟود
اﺳت ،ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
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.3ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ  24ﺳﺎﻋت از درﯾﺎﻓت اﯾن ﻓرﻣﺎن ،ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اداره
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
اﮔر ھﻧوز در ﻣورد ﻣواﺟﮭﮫ ﻓﻌﻠﯽ ﮐووﯾد 19-ﺧود از ﺳوی اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﻧﺷدهاﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ  24ﺳﺎﻋت از درﯾﺎﻓت اﯾن ﻓرﻣﺎن ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ردﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  (833) 540-0473ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .طﯽ اﯾن ﺗﻣﺎس ،از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﺑﮫ
ﺳؤاﻻت ﺳﺎدهای ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮑﮫ ﭘس از وﻗوع ﻣواﺟﮭﮫ در ﭼﮫ ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﺑودهاﯾد ،آﯾﺎ ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد-
 19دارﯾد و اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺗﺣت آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد 19-ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ،ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد .ﻣﺗﺧﺻص اداره
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھد و در ﺧﺻوص ﻣواردی از ﻗﺑﯾل
ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد ،19-ﯾﺎﻓﺗن ﭘزﺷﮏ ،ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﯾد
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ھدف ﻓرﻣﺎن
ھدف از اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻛﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺳرﻋت ﺷﯾوع ﮐووﯾد ،19-ﺣﻔﺎظت از اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر
در ﻣﻌرض ﺧطر ھﺳﺗﻧد ،و ﺣﻔﺎظت از ﻧظﺎم ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺑراﺑر ﺟﮭش ﺗﻌداد ﻣوارد اﺑﺗﻼ
در اﺗﺎقھﺎی اورژاﻧس و ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﯾن وﯾروس ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑﯾن اﻓرادی ﮐﮫ
در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫﺧﺻوص اﮔر ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾﻧﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺳراﯾت ﭘﯾدا
ﮐﻧد.
ﮐووﯾد19-

اﻓرادی ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﮐووﯾد 19-واﮐﺳﯾﻧﮫ ﻧﺷدهاﻧد ،در ﻣﻌرض ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﻗرار دارﻧد .ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﺳنﺗر واﮐﺳﯾﻧﮫ ﻧﺷده ﯾﺎ اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﻧﺷدهای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺎرﺿﮫھﺎی
ﭘزﺷﮑﯽ ﺧﺎص ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﻧد ،در ﻣﻌرض ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﻧﺎﺷﯽ از ﮐووﯾد-
 19ﻗرار دارﻧد .اﻓرادی ﮐﮫ دارای ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺿﻌﯾف ﺷده ھﺳﺗﻧد و ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﻧد،
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ واﮐﺳن ﭼﻧدان واﮐﻧﺷﯽ ﻧﺷﺎن ﻧدھﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻣﮑﺎن دارد در ﻣﻌرض ﺧطر اﺑﺗﻼ
ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﻧﯾز ﻗرار ﮔﯾرﻧد .اﻓرادی ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﻧد در ﻣﻌرض ﮐﻣﺗرﯾن ﺧطر
اﺑﺗﻼ ﻗرار دارﻧد و در ﺑراﺑر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد و ﻣرگ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐووﯾد 19-ﺑﮫﺧوﺑﯽ ﻣﺣﺎﻓظت
ﻣﯽﺷوﻧد .ﺗﻧﮭﺎ درﺻد ﮐﻣﯽ از اﻓراد ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽﺷوﻧد .از ھﻣﮫ ﻣﮭمﺗر ،اﯾﻧﮕوﻧﮫ
ﻋﻔوﻧتھﺎی ﭘَﺳﺎ-واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﮔر ھم ﻋﻼﺋﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ،اﯾن ﻋﻼﺋم ﺧﻔﯾف ھﺳﺗﻧد .اﮔرﭼﮫ،
ھﻧوز اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ اﻓراد ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده وﯾروس را ﺑﮫ دﯾﮕران ﺳراﯾت دھﻧد.
ﻣﺑﻧﺎی اﯾن ﻓرﻣﺎن ﺷواھد ﻋﻠﻣﯽ و ﺑﮭﺗرﯾن اﻟﮕوھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷدھ و در دﺳﺗرس اﺳت .اﻧزوا و ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺗوﺳط ﻣرﻛز ﻛﻧﺗرل و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎریھﺎ
) (CDCو ﺳﺎﯾر ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان راھﻛﺎری اﺛﺑﺎت ﺷده ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از
اﻧﺗﻘﺎل ﮐووﯾد 19-ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود.
ﻣرﺟﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ
اﯾن ﻓرﻣﺎن اﻓﺳر ﺑﮭداﺷت ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻟس آﻧﺟﻠس ﺗﺣت ﻣرﺟﻌﯾت ﻗﺎﻧونﮔذاری ﻗواﻧﯾن ﺑﮭداﺷت و
اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﻧدھﺎی  ،120220 ،120215 ،120175 ،101085 ،101040و 120225
ﺗدوﯾن ﺷده اﺳت .اﮔر ﻓردی ﮐﮫ ﻣﺷﻣول اﯾن ﻓرﻣﺎن اﺳت ،از آن ﺗﺧطﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾت ﻧﮑﻧد،
اﻓﺳر ﺑﮭداﺷت ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ اﻗدام )اﻗداﻣﺎت( ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾد،
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎزداﺷت ﻣدﻧﯽ ﯾﺎ اﻟزام ﻓرد ﺑﮫ ﻣﺎﻧدن در ﯾﮏ ﻣرﮐز درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕر را
ﺷﺎﻣل ﺷود.
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ﻣﻧﺎﺑﻊ
• دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻧزدﯾﮏ در ﻣﻌرض ﮐووﯾد19-
) http://ph.lacounty.gov/covidquarantineاﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﺳﺎﯾر زﺑﺎنھﺎ(
) http://ph.lacounty.gov/covidcuarentenaاﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ(

ﺑرای ارﺟﺎع ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت آزﻣﺎﯾش وﯾروﺳﯽ ﮐووﯾد 19-درﯾﺎﻓت ﮐردﯾد و/ﯾﺎ ﯾﮏ اراﺋﮫ
دھﻧده ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ از ﻟﺣﺎظ ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻣﺷﮑوک اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﻣﺑﺗﻼ ﺑﺎﺷﯾد:
•

•

ﮐووﯾد19-

دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی اﻧزوای ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑرای اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ
) http://ph.lacounty.gov/covidisolationاﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﺳﺎﯾر زﺑﺎنھﺎ(
) http://ph.lacounty.gov/covidaislamientoاﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ(
ﻓرﻣﺎن اﺿطراری اﻧزوای اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ

http://ph.lacounty.gov/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Isolation.pdf

)اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(

http://ph.lacounty.gov/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Isolation) Farsi.pdfﻓﺎرﺳﯽ(

ﺳؤاﻻﺗﯽ در ﺧﺻوص ﻓرﻣﺎن
اﮔر در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻓرﻣﺎن ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد ،ﺑﺎ اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻟس آﻧﺟﻠس ﺑﮫ
ﺷﻣﺎره  (833) 540-0473ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻓرﻣﺎن اﺑﻼغ ﺷده از ﺟﺎﻧب:
Muntu Davis, M.D., M.P.H.
اﻓﺳر ﺑﮭداﺷت ،ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻟس آﻧﺟﻠس
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ﺗﺎرﯾﺦ

Health Officer Order for the Control of COVID-19: Public Health Emergency Quarantine Order
)Revised 11/8/21 (Farsi

