اگر فردی دچار عالئم
بیماری است چه باید کرد

درخت

1

این توصیهها مختص عموم مردم است و شامل محیطهای بهداشتیدرمانی یا مدارس نمیشود .برای کسب اطالعات مربوط به مدارس پیشدبستانی تا پایه ،12
به درخت تصمیمگیری درخصوص عالئم و چکلیست ردیابی تماسها برای مدارس پیشدبستانی تا پایه  12رجوع کنید.
اگر فردی یک یا چند مورد از این عالئم جدید ،تغییریافته یا روبهوخامت را داشت ،در خانه قرنطینه شوید
و در خالل آن از روند تشخیص اطمینان یابید:
❑تب (≥ 100.4درجه فارنهایت) یا لرز
❑تنگی تفس یا مشکل در تنفس
❑بدندرد یا دردهای عضالنی
❑از دست دادن ناگهانی حس بویایی و چشایی
❑گرفتگی یا آبریزش بینی

❑حالت تهوع ،استفراغ یا اسهال
❑سردرد
❑خستگی
❑گلو درد
❑سرفه

آیا عالئم با نوعی بیماری مزمن
تشخیصدادهشده همخوانی دارد؟

خیر

آزمایش خانگی ،یک آزمایش جامعهمحور ،انجام دهید یا به یک ارائهدهنده مراجعه کنید.

اگر از طرف ارائهدهندگان
خدمات بهداشتیدرمانی
بیماری دیگری تشخیص داده
نشد یا آزمایش نداد

اگر نتیجه آزمایش
کووید 19-او
مثبت است

اگر آزمایش کووید 19-او منفی شد یا بیماری
دیگری از طرف ارائهدهندگان خدمات
بهداشتیدرمانی تشخیص داده شد

آیا آنها جزء تماسهای
نزدیک 1شناختهشده هستند؟
خیر

و
شناسایی
تماسهای نزدیک

در خانه از دیگران جدا شود
بعد از گذشت  5روز از زمان شروع عالئم میتواند به جامعه و اکثر محلهای
کار بازگردد ،بهشرطی که:
1 .عالئم تب طی  24ساعت گذشته از بین رفته باشد (بدون مصرف دارو)
و
.
.
.
.
.

2عالئم بهبود یافته باشد
3بهمدت  5روز دیگر هم هنگام حضور در اطراف دیگران ماسک بزند
4قبل از بازگشت به کار ،پروتکل شرکت محل کار خود را بررسی کند
5حداقل  10روز از افرادی با سیستم ایمنی ضعیف و مراکز
بهداشتیدرمانی و سایر محیطهای پرخطر دوری کند
6برای اطالعات بیشتر ،به اقدام الزم درصورت مثبت شدن آزمایش
کووید 19-رجوع کند؛ این اطالعات شامل اقدام الزم درصورت امکانپذیر
نبودن پوشیدن ماسک و اقدام الزم در محیطهای جمعی میشود
2

برای اطالع
از اقداماتی که
تماسهای نزدیک
باید انجام دهند
درخت  2را
مالحظه کنید

بله

بله

در خانه بماند
میتواند به جامعه و اکثر محلهای کار
بازگردد ،به شرطی که:
1 .عالئم تب طی  24ساعت گذشته از
بین رفته باشد (بدون مصرف دارو)
و
2 .عالئم بهبود یافته باشد

رجوع شود به
درخت

2

 1تماس نزدیک :کسی که جمعا ً بهمدت حداقل  15دقیقه در یک بازه  24ساعته از دوره سرایت فرد مبتال به کووید ،19-در فاصله
 6فوتی ( 2متری) از او قرار گرفته باشد .تعریف تماس نزدیک در برخی شرایط ممکن است متفاوت باشد .اداره سالمت محلی
تصمیم نهایی را درباره تعریف تماس نزدیک در طول تحقیقات خود اتخاذ میکند ،اما در صورت لزوم ،ممکن است این تصمیم
را واگذار کند.
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برای درخواست این سند در قالبی دیگر ،با شماره تلفن
 1-800-525-0127تماس بگیرید .افراد ناشنوا یا کمشنوا،
لطفا ً با شماره  )Washington Relay( 711تماس بگیرند یا
به نشانی  civil.rights@doh.wa.govایمیل ارسال کنند.

 2اگر نمیتوانید از ماسکهای کیپ استفاده کنید :باید بهمدت  10روز کامل خودتان را از دیگران جدا کنید یا در خانه قرنطینه
شوید .فقط درصورتی که میتوانید از ماسکهای کیپ استفاده کنید ،رهنمودهای مندرج در این سند را دنبال نمایید .برای کسب
اطالعات جامعتر ،به برگههای اقدام الزم درصورت مثبت شدن نتیجه کووید 19-و اقدام الزم درصورت قرارگیری احتمالی در
معرض افراد مبتال به کووید 19-مراجعه کنید.

شناسایی تماسهای نزدیک
و توجه به آنان

درخت

2

این توصیهها مختص عموم مردم است و شامل محیطهای بهداشتیدرمانی یا مدارس نمیشود .برای کسب اطالعات مربوط به مدارس پیشدبستانی تا پایه ،12
به درخت تصمیمگیری درخصوص عالئم و چکلیست ردیابی تماسها برای مدارس پیشدبستانی تا پایه  12رجوع کنید.
اگر کسی جزء تماسهای نزدیک فرد مبتال به کووید 19-شناسایی شود ،آیا شخص قرارگرفته در معرض او (تماس نزدیک )1از لحاظ واکسیناسیون
کووید 19-بهروز است 3یا در  90روز اخیر آزمایش کووید 19-مثبت داشته و بهبود یافته است؟ (برای افرادی که در  90روز اخیر آزمایش کووید19-
مثبت داشتهاند و بهبود یافتهاند ،از آزمایشهای آنتیژن طبق مراحل زیر استفاده شود).
بله
خیر

خیر

آیا عالئم بیماری را دارد؟

آیا عالئم بیماری را دارد؟
بله

بله

خود را جدا کند و آزمایش کووید 19-بدهد

نیازی به قرنطینه نیست
فرد باید:
1 .حداقل پنج روز بعد از زمانی که میداند
در معرض قرار گرفته است ،آزمایش بدهد
 102 .روز دیگر هم بعد از زمانی که میداند
در معرض قرار گرفته است موقع حضور
در اطراف دیگران ماسک بزند
3 .بهمدت  10روز پس از قرار گرفتن
در معرض تماس نزدیک ،عالئم
بیماری خود را تحتنظر بگیرد

نتیجه آزمایش
کووید 19-او منفی
است

خیر

خود را جدا کند و آزمایش کووید 19-بدهد

نتیجه آزمایش کووید 19-او
مثبت است یا آزمایش نمیدهد

نتیجه آزمایش کووید 19-او منفی است
ممکن است نیاز به آزمایش ویروسی
تعیینکننده 4باشد .باید موضوع را با
ارائهدهنده خدمات بهداشتی درمانی خود
پیگیری کند.

در خانه قرنطینه شود
در خانه بماند
میتواند به جامعه و اکثر
محلهای کار بازگردد ،به
شرطی که:
1 .عالئم تب طی  24ساعت
گذشته از بین رفته باشد
(بدون مصرف دارو)
و
2 .عالئم بهبود یافته باشد
و

در خانه از دیگران جدا شود
بعد از گذشت  5روز از زمان شروع عالئم میتواند به جامعه و اکثر محلهای
کار بازگردد ،بهشرطی که:
1 .عالئم تب طی  24ساعت گذشته از بین رفته باشد (بدون مصرف دارو)
و
.
.
.
.
.

3 .تا  10روز بعد از تماس
نزدیک ،موقع حضور در
اطراف دیگران همچنان
ماسک بزند

2عالئم بهبود یافته باشد
2
3بهمدت  5روز دیگر هم هنگام حضور در اطراف دیگران ماسک بزند
4قبل از بازگشت به کار ،پروتکل شرکت محل کار خود را بررسی کند
5حداقل  10روز از افرادی با سیستم ایمنی ضعیف و مراکز بهداشتی
درمانی و سایر محیطهای پرخطر دوری کند
6برای اطالعات بیشتر ،به اقدام الزم درصورت مثبت شدن آزمایش
کووید 19-رجوع کند؛ این اطالعات شامل اقدام الزم درصورت امکانپذیر
نبودن پوشیدن ماسک و اقدام الزم در محیطهای جمعی میشود

 3منظور از بهروز بودن وضعیت واکسیناسیون این است که فرد سری اول دوزهای واکسن را بههمراه دوزهای تکمیلی یا دوزهای تقویتی مطابق با وضعیت سالمت و سن خود زده باشد.
 4آزمایش ویروسی تعیینکننده میتواند از نوع  ،NAAT( Nucleic Acid Amplification Testآزمایش تقویت اسید نوکلئیک) یا یک آزمایش آنتیژن مجدد باشد.

بعد از گذشت  5روز از زمان شروع عالئم
میتواند به جامعه و اکثر محلهای کار
بازگردد ،بهشرطی که:
1 .اگر بتواند آزمایش بدهد ،از پنج روز بعد
از آخرین تماس نزدیک ،نتیجه آزمایش
او منفی شود
2 .بهمدت  5روز دیگر هم هنگام حضور
2
در اطراف دیگران ماسک بزند
3 .عالئم دیگر برنگردد و بهمدت  10روز
بعد از تماس نزدیک ،عالئم خود را تحت
نظر بگیرد
4 .برای کسب اطالعاتی مثل اقدام الزم
درصورت امکانپذیر نبودن پوشیدن
ماسک ،جزئیات مربوط به آزمایشدهی
و قرنطینه و اقدام الزم در محیطهای
جمعی ،به برگه اقدام الزم درصورت
قرارگیری احتمالی در معرض افراد
مبتال به کووید 19-مراجعه کند.

