ویروس کرونا جدید (کووید)19-
اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
برگزاری مراسم خاکسپاری

بروز رسانیهای اخیر:
 :11/3/20باید از افرادی که عالئم تنفسی یا تب دارند درخواست شود به منزل بازگردند.توصیه
میشود که آنان در خصوص لزوم انجام آزمایش کووید 19-و ایزوله با ارائه دهنده خدمات درمانی خود
تماس بگیرید.
مراسم خاکسپاری و خدمات آرامگاه میتوانند با رعایت شرایط زیر برگزار شوند
• مراسم را می توان در فضای سرباز ،بر اساس ترجیح خانواده و آداب مذهبی برگزار نمود.
 oمادامی که فاصله گذاری فیزیکی  6فوت بین طرفین عضو یک خانوار حفظ شود ،هیچ محدودیتی در تعداد حضار برای مراسمات فضای
باز وجود ندارد.
• تمهیداتی در دست انجام است تا سرویس های بهداشتی بصورت ایمن در دسترس شرکت کنندگان در رویدادهای فضای باز قرار گیرند.
این محل میتواند برگزیند که سرویس های بهداشتی سیّار و امکانات شستشوی دست در فضای باز ارائه نماید و/یا سرویسهای بهداشتی داخل
ساختمان را در دسترس افراد قرار دهد .در صورت در دسترس قرار دادن امکانات سرویس بهداشتی داخل ساختمان ،تدابیر احتیاطی زیر انجام
میشود:
 oمسیری از فضای باز مورد استفاده برای رویداد به محل سرویسهای بهداشتی داخل ساختمان نشان گذاری شده است.
 oاگر شرکت کنندگان باید برای استفاده سرویسهای بهداشتی به صف شوند ،نوار یا سایر نشانه گذاریها برای تضمین فاصله گذاری فیزیکی
مورد استفاده قرار میگیرند.
 oبه شرکت کنندگان توصیه میشود در صورت نیاز ،طی مراسم یا رویداد از سرویس های بهداشتی استفاده نمایند تا در انتها از ازدحام جلوگیری
شود.
 oامکانات سرویسهای بهداشتی به خوبی کار می کنند و مجهز هستند به صابون کافی و حوله یکبار مصرف جهت انجام شستشوی دست
الزامی.
 oامکانات سرویس بهداشتی جهت رعایت فاصله گذاری فیزیکی بین اتاقکهای دیواری پیکربندی شدهاند.
 oیک کارمند (یا کارمندان چنانچه بیش از یک گزینه سرویس بهداشتی داخلی وجود دارد) که پوشش پارچهای صورت پوشیده است ،در ورودی
سرویس بهداشتی گمارده شده اما حداقل  6فوت از نزدیک ترین شخص وارد یا خارج شده فاصله دارد تا بر استفاده از پوششهای صورت
نظارت داشته باشد و ظرفیت را ردیابی کند.
• مقررات فاصله گذاری فیزیکی باید رعایت شود.
 oتوجه داشته باشید که الزامات فاصله گذاری فیزیکی در مورد اعضای یک خانوار اعمال نمیشود .افرادی که با هم زندگی میکنند میتوانند با
در نظر گرفتن فاصله  6فوتی بین گروه خانوار مورد نظر و سایر حضار ،کنار یکدیگر بنشینند یا بایستند.
 oکارکنان مراسم خاکسپاری میتوانند حضار را به نقاطی که  6فوت از هم فاصله دارند هدایت نمایند ،یا از نشانه گذاریها برای تعریف فاصله
مناسب یا سایر ابزارها جهت اطمینان از فاصله کافی بین عزاداران استفاده کنند.
 oوالدین یا سایر افراد خانوار باید از شرکت ایمن کودکان در مراسم اطمینان حاصل نمایند .با توجه به سن کودک و ترجیح خانواده:
کودکان را میتوان در طول مراسم در بغل حمل کرد یا در کالسکه یا سایر وسایل حمل کننده قرار داد؛
کودکان را میتوان کنار فردی بزرگسال و مسئولیت پذیر نشاند یا ایستاند؛ یا
کودکان میتوا نند اجازه داشته باشند جدا از گروه عزاداران بایستند یا بنشینند اما به منظور نظارت دقیق توسط فردی بزرگسال باید
به اندازه کافی نزدیک باشند.
خانواده های مدعُو مسئول گوشزد نمودن آن هستند که فرزندانشان افرادی که عضو خانوار آنان نیستند و وسایلی که متعلق به آنان
نیست را لمس نکنند.
• در صورت نیاز کارکنانی جهت اطمینان از برقراری فاصله گذاری فیزیکی مناسب و هدایت جریان تردد حین مراحل مختلف مراسم ،اعزام
میشوند .برای جلوگیری از شیوع کووید 19-بین شرکت کنندگان مراسم ،باید اقداماتی اتخاذ گردد.
 oبه مدعوین باید ابالغ شود چنانچه ابتالی آنان به کووید 19-احراز شده ،عالئمی مشابه کووید *19-دارند ،یا در معرض افرادی قرار
گرفتهاند که نتیجه آزمایش کووید 19-آنان مثبت شده ،از حضور در مراسم خودداری کنند
 oافراد در بدو ورود باید بصورت شفاهی برای عالئم تنفسی (یعنی سرفه ،تنگی نفس یا مشکل تنفسی) یا تب معاینه شوند .باید از افرادی که عالئم
تنفسی یا تب دارند درخواست شود به منزل بازگردند و در قرنطینه شخصی قرار گیرند .توصیه میشود که آنان در خصوص لزوم انجام آزمایش و
ایزوله با ارائه دهنده خدمات درمانی خود تماس بگیرید .برای کسب اطالعات بیشتر ،مراجعه کنید به ph.lacounty.gov/covidcare
 oبه افرادی که در معرض خطر ابتال به بیماری شدید ناشی از کووید 19-قرار دارند (افراد  65ساله یا مسن تر ،افراد دچار بیماریهای حاد
تنفسی یا بیماریهای مربوط به ایمنی بدن) ،توصیه میشود برای حفاظت از خود از شرکت در مراسم پرهیز نمایند.
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مراسم را میتوان بصورت زنده پخش کرد تا امکان مشارکت هر کسی که بصورت ایمن قادر به شرکت نیست فراهم شود (به
منابع پخش اینترنتی انجمن ملی متصدیان خاکسپاری مراجعه نمایید).
همچنین میتوان مراسم را برای مشاهده آتی ضبط نمود.
 oبه تمامی شرکتکنندگان ،به غیر از کودکان زیر  2سال یا افرادی که مبتال به بیماریهایی هستند که استفاده آنان از پوشش صورت را
آنگونه که ارائه دهنده خدمات درمانی توصیه کرده با ممانعت روبرو میکند ،ابالغ شده است که تمام مدت گردهمایی خاکسپاری
پوششهای پارچهای صورت بپوشند.
 oدستمال و ضدعفونی کننده دست پایه الکلی باید برای استفاده خانوادهها و کارکنان فراهم شود ،و در سرویسهای بهداشتی ذخیره کافی
صابون و دستمال توالت وجود دارد .سطل های زباله به راحتی برای دفع دستمال و دستمال توالت در دسترس هستند.
 oافراد نباید بدن شخصی را که به علت کووید 19-فوت کرده است را لمس کنند یا ببوسند .در صورت لمس نمودن ،فرد باید دست خود
را بشوید یا پیش از لمس صورت خود و هر چیز یا هر کس دیگری ،باید از ضدعفونی کننده دست استفاده نماید.
 oباید در طول خاکسپاری و سایر مراسمات و رویدادهای مرتبط از فضای باز استفاده شود.
 oدر صورت امکان ،استفاده از اشیاء اشتراکی باید محدود شود .استفاده از اشیاء ،تجهیزات و/یا ملزوماتی که ممکن است ضد عفونی کردن
آنها مشکل باشد را محدود یا دشوار کنید تا بدین طریق از اجرای فاصله گذاری فیزیکی اطمینان حاصل نمایید( .مانند دیوارهای
خیمهای).
اگر اعالمیه ترحیم برای مراسم تهیه شده است ،باید بصورت یکبار مصرف باشد.
وسایلی که باید به عنوان بخشی از یک مراسم خاص به اشتراک گذاشته شوند ،باید مابین کاربران ضدعفونی شوند.
 oغذاهای سلف سرویس و نوشیدنیها ارائه نمیشوند.
اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا ابالغ نموده است که «فعالیت هایی مانند آوازخوانی و سرودهای مذهبی کاهش خطر حاصل از شش فوت فاصله
گذاری فیزیکی را بی اثر میکند» چرا که احتمال انتقال بیماری از طریق قطرات تنفسی آلوده بازدم افزایش مییابد.
 oاین فعالیتها را میتوان در رویدادهای فضای باز شامل نمود ،منتها با فاصله فیزیکی بسیار بیشتر یا از طریق روشهای جایگزینی (مانند
پخش اینترنتی) که تضمین میکند ستایش کنندگان این فعالیتها را بصورت جداگانه در منازل خود انجام میدهند.
 oلطفاً راهنمای بروز شده شهرستان لس آنجلس برای عبادتگاهها و ارائه دهندگان مراسمات مذهبی و رویدادهای فرهنگی را در اینجا مرور
نمایید.

*عالئم کووید 19-ممکن است شامل ترکیبی از موارد زیر باشد :تب ،سرفه ،تنگی نفس یا مشکل تنفسی ،لرز ،درد عضالت یا بدن درد ،سردرد ،گلو درد،
گرفتگی یا آبریزش بینی ،اسهال ،تهوع یا استفراغ ،یا اخیراً از دست دادن حس چشایی یا بویایی .این لیست شامل همه عالئم نیست.
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