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اگر نتیجه آرمایش  COVID-19من مثبت شود چه کاری باید انجام دهم
نوامی 2021
تغییات 15
ر
خالصه ر
•

اسناد بهروزرسانشده برای افرادی که نتیجه آزمایش  COVID-19آنها مثبت بوده است

مقدمه
جلوگیی از انتقال ویروس  COVID-19به سایرین کمک
اگر نتیجه آرمایش  COVID-19شما مثبت شده باشد ،یمتوانید به
ر
ً
کنید .لطفا دستورالعمل زیر را دنبال کنید.

در مصاحبه سالمت عمویم رشکت کنید
ً
اگر نتیجه آزمایش  COVID-19شما مثبت شود ،مصاحبهکنندهای ازسوی خدمات بهداشت عمویم (معموال ازطریق تلفن)
کارهان را باید ازینبهبعد انجام دهید و
با شما تماس خواهد گرفت .مصاحبهکننده به شما کمک یمکند متوجه شوید که چه
ی ً
ر
اخیا با آنها تماس نزدیک
هان دردسیس است .مصاحبهکننده نام و اطالعات تماس اشخایص را که ر
اینکه چه کمک ی
.
داشتهاید از شما درخواست خواهد کرد تا به آنها درباره تماس پرخطر توضیح دهد او این اطالعات را درخواست یمکند تا
بتواند به افرادی که ممکن است درمعرض بیماری قرار گرفته باشند اطالع دهد .مصاحبهکننده نام شما را به افرادی که با
آنها تماس نزدیک داشتهاید نیمگوید.

در خانه بمانید ،مگر برای دریافت مراقبتهای پزشیک
شما باید در خانه بمانید ،مگر برای مراجعه به پزشک .نباید به محل کار ،مدرسه یا مکانهای عمویم بروید .از خدمات
حملونقل عمویم ،استفاده ر
مشیک از وسایلنقلیه یا تاکیس اجتناب کنید .از دیگران بخواهید که خریدهای شما را انجام
غذان استفاده کنید.
دهند یا از خدمات تحویل مواد ی

عالئم COVID-19
ی
ی
عالئم (فقط انگلییس)  COVID-19شامل تب یا لرز ،رسفه ،تنگ نفس ،خستگ ،درد عضالن یا بدندرد ،رسدرد،گلو درد،
ی
ی
چشان بهتازگ است .این فهرست
بویان و
ی
گرفتگ یا آبریزش بین ،حالت تهوع یا استفراغ ،اسهال و از دست دادن حس ی
شامل همه عالئم احتمایل نیست.

بگیید
پیش از مراجعه به پزشک ،تماس ر
به ارائهدهنده خدمات درمان خود اطالع دهید که به  COVID-19مبتال هستید یا یمخواهید ازنظر ابتال به COVID-19
معاینه شوید .قبل از اینکه وارد ساختمان شوید ،از پوشش صورت استفاده کنید .با انجام دادن این مراحل ،از انتقال
جلوگیی یمکنید.
بیماری به افراد حاض در مطب یا اتاق انتظار
ر

ی
خودتان را از حیوانات خانیک و افراد دیگر در خانه جدا کنید
•
•

دستشون/حمام جداگانهای
افراد :تا حد امکان ،در اتاق مشخیص دور از سایر افراد بمانید و درصورت امکان ،از
ی
استفاده کنید.
ی
حیوانات :تماستان را با حیوانات خانگ و سایر حیوانات محدود کنید .درصورت امکان ،از یگ از اعضای
ی
خانوادهتان بخواهید از آنها مراقبت کند .اگر باید به حیوان رسیدگ کنید ،از پوشش صورت استفاده کنید و قبل

ر
بیشی ،به بخش  COVID-19و حیوانات
و بعد از تعامل با آنها ،دستهایتان را بشویید .برای کسب اطالعات
(فقط انگلییس) مراجعه کنید.

چه مدت باید خودم را از دیگران جدا کنم؟
 .1اگر نتیجه آزمایش  COVID-19شما مثبت شد و عالئم این بیماری را داشتید ،ر
دررسایط زیر یمتوانید جداسازی
خود در خانه را متوقف کنید:
 oبدون مرصف داروهای تببر ،بهمدت حداقل  24ساعت تب نداشته باشید و
 oعالئم (فقط انگلییس) شما بهبود پیدا کرده باشد و
اولی عالئم ،حداقل  10روز گذشته باشد.
 oاز زمان بروز ر
 .2اگر نتیجه آزمایش  COVID-19شما مثبت شده باشد ،اما هیچ عالئیم نداشته باشید ،در ررسایط زیر یمتوانید
جداسازی خودتان در خانه را متوقف کنید:
اولی آزمایش مثبت  COVID-19شما گذشته باشد و
 oحداقل  10روز از زمان ر
 oدارای عالئم (فقط انگلییس) نباشید.
ضفنظر از اینکه واکسن زده باشید ،باید خود را قرنطینه کنید.

بگیید
عالئم بیماری خود را تحتنظر ر

ً
بگیید .قبل از دریافت مراقبت پزشگ ،با ارائهدهنده خدمات درمان خود
اگر عالئم شما تشدید شد ،فورا کمک پزشگ ر
بگیید و بگویید که عالئم  COVID-19را دارید .پیش از مراجعه به مرکز درمان ،از پوشش صورت استفاده کنید تا از
تماس ر
سایر افراد در اتاق انتظار و اتاق معاینه محافظت کنید.
بگیید ،به کارکنان بخش اعزام آمبوالنس بگویید که عالئم
اگر در وضعیت اضطراری پزشگ هستید و باید با  911تماس ر
 COVID-19را دارید .قبل از اینکه کارکنان خدمات اضطراری از راه برسند ،درصورت امکان از پوشش صورت استفاده
کنید.

جلوگیی از شیوع COVID-19
ر
•

ی
پیش از مراجعه به درمانگاه و هنگایم که نزدیک افراد یا حیوانات خانگ هستید ،از پوشش پارچهای صورت
استفاده کنید .اگر نیمتوانید از پوشش صورت استفاده کنید ،افراد خانوادهتان نباید با شما در یک اتاق باشند ،یا
طن استفاده کنند.
اگر وارد اتاق شما یمشوند باید از پوشش صورت یا دهان بند
ی ً
چیی یمشود که کامال دهان و بین شما را بپوشاند و محکم اطراف
 oپوشش پارچهای صورت ،شامل هر ر
بگید .این پوشش باید از دو یا چند الیه پارچه با بافت منسجم ساخته
صورت و زیر چانه شما را دربر ر
بگید .افرادی که بهدلیل
شده باشد که با استفاده از بند یا کش ،دور رس یا پشت گوشهایتان قرار ر
عارضههای پزشگ ،رفتاری یا رشدی ،قادر به استفاده از پوشش صورت نیستند ،یمتوانند از محافظ
صورت (شیلد) با پارچه استفاده کنند .از محافظ صورت (شیلد) یمتوان برای کودکان که در مراکز
دبیستان) هستند رنی استفاده کرد .ممکن
مراقبت از کودکان ،اردوهای روزانه و در مدرسه (دبستان تا ر
ر
میان محافظت آنها بیشی از
طن استفاده کنید ،زیرا ر
است در محل کار الزم باشد از ماسک یا دهانبند ی
پوشش پارچهای صورت است.
ر
پیشگیی از
اهنمان از  ،CDC( Centers for Disease Control and Preventionمراکز کنیل و
 oر
ر
ی
اهکارهان (فقط انگلییس) برای بهبود نحوه قرار دادن ماسک روی صورت
بیماریها یا) به توصیه ر
ی
یمپردازد که رسعت انتشار  COVID-19را بهطور مؤثری کاهش یمدهند .این راهکارها شامل استفاده از
ماسک پارچهای روی ماسک جرایح پزشگ ،گره زدن بندهای دورگوش ماسکهای جرایح پزشگ،
ً
ر
پوشیس نایلون روی ماسک است .ضمناDepartment ،
استفاده از تثبیتکننده ماسک یا استفاده از
 ،DOH( of Healthاداره سالمت) استفاده از ماسکهای دارای دریچه یا هواکش ،دستمال گردنها و
ر
گیهای تکالیه را توصیه نیمکند( .اگر ماسکهای تنفیس دارای دریچه هوا ،مطابق با دستورالعمل
ر
منتششده ازسوی  ،DOH( Department of Healthاداره سالمت یا) و Department of Labor
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•
•
•
•
•
•

&  ،L&I( Industriesوزارت کار و صنعت یا) (فقط انگلییس) استفاده شوند ،مشکیل بهوجود
نیمآورند).
ی
ی
ز
فیییک  6فوت (دو میی) را از دیگران حفظ کنید ،ر
حن اگر از ماسک استفاده یمکنید.
در همه اوقات ،فاصله ر
ً
مرتبا ر ز
تمی کنید .دستهایتان را با آب و صابون بهمدت حداقل  20ثانیه بشویید .اگر آب و
دستهایتان را
ر
دردسیس نیست ،از مواد ضدعفونکننده دست برپایه الکل که حاوی حداقل  60درصد الکل هستند
صابون
.
استفاده کنید با دستهای شستهنشده ،صورتتان را لمس نکنید.
هنگام عطسه و شفه کردن ،دهانتان را بپوشانید .دستمالهای استفادهشده را دور بیندازید و دستهایتان را
بشویید.
ً
ز
دستگیههای در ،لوازم حمام،
میها،
ر
تمی کنید ،مثال پیشخوانها ،سطح ر
سطوح «پرتماس» را بهطور منظم ر
ی
.
تمیکننده خانگ استفاده
اسیی ر
میهای کنار تخت از دستمال یا ر
توالتها ،تلفنها ،صفحهکلیدها ،تبلتها و ر
کنید و دستورالعملهای روی برچسب را دنبال کنید.
ی
وسایل شخیص ازجمله بشقاب ،لیوان ،فنجان ،ظروف غذاخوری ،حوله یا رختخواب را با حیوانات خانیک یا
افراد خانوادهتان به ی
اشیاک نگذارید.
ی
ی
وقت بیمار هستید ،تماس خود را با حیوانات خانیک و دیگر حیوانات محدود کنید .درصورت امکان ،از یگ
ی
دیگر از اعضای خانواده خود بخواهید که از حیوانات شما مراقبت کنند .اگر باید از حیوان خانگ خود مراقبت
کنید ،دستهای خود را قبل و بعد از تعامل با او بشویید و درصورت امکان از پوشش صورت استفاده کنید .برای
ر
بیشی ،به بخش  COVID-19و حیوانات (فقط انگلییس) مراجعه کنید.
کسب اطالعات

تفاوت جداسازی و قرنطینه چیست؟
•

جداسازی زمان انجام یمشود که عالئم  COVID-19را داشته باشید ،منتظر نتیجه آزمایش باشید یا نتیجه
آزمایش  COVID-19شما مثبت شده باشد .جداسازی به این معن است که درطول مدتزمان (فقط انگلییس)
جلوگیی
توصیهشده در خانه بمانید و به سایر افراد (ازجمله اعضای خانه) نزدیک نشوید تا از انتقال بیماری
ر
شود.
قرنطینه زمان انجام یمشود که درمعرض  COVID-19قرار گرفته باشید .قرنطینه به این معن است که اگر
ً
احتماال به ویروس آلوده شدهاید و ناقل بیماری هستید ،درطول مدتزمان (فقط انگلییس) توصیهشده در خانه
ً
بمانید و به سایر افراد (ازجمله اعضای خانه) نزدیک نشوید .اگر بعدا نتیجه آزمایش  COVID-19شما مثبت شود
یا عالئم  COVID-19در شما ظاهر شود ،قرنطینه به جداسازی تبدیل یمشود.

ی
بیشی درمورد COVID-19
منابع و اطالعات
ر
واشنگی (فقط انگلییس) ،اعالمیههای فرماندار ایییل (فقط
از جدیدترین اطالعات ررسایط کنون  COVID-19در
انگلییس) ،عالئم بیماری (فقط انگلییس) ،نحوه شیوع بیماری (فقط انگلییس) ،و افراد چگونه و در چه زمان باید آزمایش
ر
بیشی ،به بخش سؤاالت متداول (فقط انگلییس) مراجعه
دهند (فقط زبان انگلییس) مطلع شوید .برای کسب اطالعات
کنید.
تنهان خطر ابتال به  COVID-19را افزایش نیمدهد .بااینحال ،دادهها نشان یمدهد که جوامع
نژاد/قومیت یا ملیت افراد به ی
ر
ر
ادپرسن
ادپرسن و بهویژه نژ
تأثیات نژ
رنگیپوست بهطور
تأثی  COVID-19قرار گرفتهاند .علت این امر ،ر
نامتناسن تحت ر
ر
ی
ر
ساختاری است که به بریح گروهها فرصت کمیی برای محافظت از خود و جوامعشان یمدهد .باورهای منف به مبارزه با
جلوگیی از انتشار شایعات و اطالعات نادرست ،فقط اطالعات دقیق را
بیماری کمگ نیمکنند (فقط انگلییس) .برای
ر
همرسان کنید.
ر
واشنگی درباره شیوع ویروس کرونای ( )COVID-19( 2019فقط
• صفحه  Department of Healthایالت
•

•
•

انگلییس)
ر
پاسخدیه ایالت واشنگی درباره ویروس کرونا (( )COVID-19فقط انگلییس)
ر
یافی حوزه یا اداره سالمت محیل (فقط انگلییس)
مرکز ر
پیشگیی از بیماریهای ویروس کرونا (( )COVID-19فقط انگلییس)
کنیل و
ر
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• منابع مربوط به کاهش باورهای منف(فقط انگلییس)
ی
بگیید ،1-800-525-0127 :دوشنبه تا
سؤاالت بیشیی درمورد  COVID-19دارید؟ با خط تلفن مستقیم ما تماس ر
ر
بگیید:
جمعه  ،ساعت  6صبح تا  10شب ،سؤاالت بیشیی دارید؟ با خط تلفن مستقیم اطالعات  COVID-19ما تماس ر
1-800-525-0127
ر
ر
دوشنبه از ساعت  6صبح تا  10شب ،سهشنبه تا یکشنبه و با درنظر داشی تعطیالت ایالن ،از  6صبح تا  6عرص.
بهمنظور استفاده از خدمات ترجمه شفایه ،هنگایم که تماس پاسخ داده شد ،دکمه  #را فشار دهید و زبان خود را اعالم
ً
کنید .برای پرسیدن هرگونه سؤال درباره سالمت خودتان ،آزمایش  COVID-19یا نتایج آزمایش ،لطفا با ارائهدهنده
ر
بگیید.
مراقبتهای
بهداشن خود تماس ر
ً
بگیید .افراد ناشنوا یا کمشنوا لطفا با
قالن دیگر ،با شماره تلفن  0127-525-800-1تماس ر
برای درخواست این سند در ی
بگیند یا به نشان  civil.rights@doh.wa.govایمیل ارسال
شماره (Washington Relay( 711فقط انگلییس)) تماس ر
کنند.
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