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 COVID-19راهنمایی پوش�دن ماسک در ج��ان 

ات     2022سپتم�ب  12خالصه تغی�ی
معلومات اضافه شدە در�ارە سط�ح مختلف محافظت که توسط ماسک ها و ماسک های ف�ل�ت کنندە خاص ارا�ه  •

 � شود 
 Centers for Disease Control andتوص�ه ماسک پوش�دنآپد�ت شدە است تا در مطابقت با  •

Prevention ) CDC , ی از م���ض ول و جلوگ�ی  برای حمل و نقل عمو� داخ� باشد  )مرا�ز کن�ت
 پوش�دە شود مراقبت ص�  -غ�ی توص�ه های آپد�ت برای اینکه چه وقت ماسک در مح�ط های تجمع  •
در مح�ط  CDC COVID-19در مطابقت با سط�ح اجتما�  مردم عامتوص�ه های آپد�ت برای اینکه چه وقت  •

 های داخ� ماسک بپوشند

 مقدمه 
(ماسک های ف�ل�ت کنندە خاص مانند  ) میپوش�د، به محافظت د�گران در اطراف  N95sوقیت شما ماسک �ا دهان بند طیب

ض محافظت خود کمک � را کاهش   COVID-19تواند شی�ع پوش�دن ماسک �ا ماسک ف�ل�ت کنندە خاص � کن�د. تان و ن�ی
اتژی  را نجات دهد و اقتصاد را باز نگه دارد. اس�ت

گ
، مانند دهد، زند� های د�گر (در بع�ض ز�ان آپد�ت بودنهای ترکییب

ض  ی از امراض شد�د  ک های ف�ل�ت کنندە خاص، �ها و پوش�دن ماسک �ا ماسموجود است) در مورد وا�سنی تواند به جلوگ�ی
 های ص� کمک کند. و کاهش بار س�ستم مراقبت

�ن و با ک�ف�ت ت��ن  را بپوش�د.(در بع�ض ز�ان های د�گر موجود است)  صماسک �ا ماسک ف�ل�ت کنندۀ خاشما با�د به�ت
 the National Institute forتای�د شدە توسط هنگا� که به درسیت پوش�دە شود، ماسک های ف�ل�ت کنندل خاص 

d HealthOccupational Safety an )�ا�ستیتوت م� مصؤن�ت و صحت شغ,NIOSH(   ��ف به لسان انگل�)
ض المل� (مانند  N95sاست) (مانند  �ن محافظت را ارا�ه � نما�د و �س از آن ماسک های ف�ل�ت کنندە خاص بنی ) ب�ش�ت

KN95s  وKF94s معرض خطر م���ض شد�د  ) و ماسک های جرا� و سپس ماسک های تکه ای صورت � باشند. ا�ر در
19-COVID    ض �ک ماسک ف�ل�ت کنندە قرار دار�د، با ارا�ه کنندە مراقبت های ص� خود در مورد اینکه آ�ا با�د بخاطر داشنت

ورت دار�د �ا با�د سایر گ��نه های ماسک ف�ل�ت کنندە خاص را  NIOSHوسط خاص تای�د شدە ت به �ست مناسب بودن �ض
�د، مشورە کن�د. برای معلومات ب�ش�ت در مورد �ست مناسب بودن و  که ن�ازی به �ست مناسب بودن ندارند را در نظر بگ�ی

دیپارتمنت کار و  -Washington State Department of Labor and Industriesانتخاب ماسک، از وب سا�ت 
ض (  د�دن کن�د.(در بع�ض از ز�ان های د�گر موجود است) ) در مورد ماسک پوش�دن داوطلبانهL&Iصنایع ا�الت واشنگنت

 بهبود مناسب بودن، 
گ

انواع به برای معلومات ب�ش�ت در مورد انواع ماسک ها و ماسک های ف�ل�ت کنندە خاص و چگون�
(�ف  وب سا�ت�ض از ز�ان های د�گر موجود است) این مراجعه کن�د.(در بع ماسک ها و ماسک های ف�ل�ت کنندە خاص

وب انواع مختلف ماسک ها و ماسک به لسان انگل�� است) بع�ض معلومات ارا�ه � کند در مورد اینکه چگونه بطور خ
های ف�ل�ت کنندە خاص، ذرات را ف�ل�ت � کند �شمول اینکه چه زمایض اصالحات در ماسک ها آوردە � شود تا مناسب بودن 

آنها بهبود �ابد. اشخاص دچار مشکالت رشدی، رفتاری �ا طیب که مانع پوش�دن ماسک شان � شوند، � توانند از �ک  
�ک تکه استفادە کنند. ا�ر تحمل �ک ماسک مناسب را ندارند، اطفال � توانند از این ن�ع ماسک در  محافظ صورت با 

اف کن�م که اینها سطح محافظیت مشابه با   استفادە نمایند.  K-12مح�ط های مراقبت طفل، کمپ روزانه و  اما با�د اع�ت
 Washington Stateرهنمود  ن� کند.  ماسک �ا ماسک ف�ل�ت کنندە خاص مناسب برای استفادە کنندە فراهم

Department of Health  )WA DOH , ( ض  Schools-K 12برای معلومات ماسک برای  دیپارتمنت صحت ا�الت واشنگنت
 Youth، )مرا�ز آموزش زودهنگام( Early Learning، )قبت از اطفالمرا�ز مراK( ، Child Care  )-12مکاتب (

Development )رشد جوانان( و ،Day Camp Programs )را ببین�د.( در بع�ض ز�ان های د�گر )برنامه های کمپ روزانه
ض  را ببین�د. (در بع�ض از ز�ان های د�گر موجود   برای گروپ های خا� از مردم CDCمالحظات  موجود است) همچننی

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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، ماسک کند از ماسک توص�ه � DOH است).  ه ای �ک ال�ه، دستمال های تکهای دارای وال های زف�ی �ا وال های خرو�ب
ها استفادە نکن�د.   های �ک ال�ه �ا گ�ت

(�ف به لسان انگل��  L&Iتوانند مطابق با رهنمود منت�ش شدە توسط های ف�ل�ت کنندە خاص با وال های زف�ی �ماسک 
 است) در محل کار استفادە شوند. 

ای ل�ست سواالت بطور مکرر پرس�دە شدە در�ارە ماسک به و�ب سا�ت   ب�ب
�
مراجعه کن�د.  در�ارە ماسک ها  DOHلطفا

 (�ف به انگل�� است) 

 در با�ت بخش های این سند، ماسک برای هردو اصطالح ماسک ها و ماسک های ف�ل�ت کنندە خاص استفادە � شود. 

 دستورالعمل های فع� و فرمان های ص� 
، ماسک ها با�د  ، در زندان های کالن ساالن و محبس های در مح�ط های مراقبت ص�براساس فرمان های فع� دولیت

مقامات ص� دولیت ممکن است استفادە از ماسک را در حاالت خاص، مانند هنگام شی�ع  کالن ساالن پوش�دە شود. 
، الزا� نما�د.   م���ض

ض  Department of Healthفرمان   ا�الت واشنگنت
(�ف به انگل�� است) ملزم به پوش�دن ماسک �ف نظر از وضع�ت  فرمان وز�ر صحبت در�ارە ماسک در 

 وا�سیناسیون � نما�د: 
   مح�ط های مراقبت ص� •
ادارات محبس و زندان کالن ساالن وقیت که شهر� که در آن ادارات متذکرە موقع�ت دارند، دارای حد متوسط �ا  •

 � باشند (لسان اسپان�ایی موجود است)  CDC COVID-19سطح اجتما� بلند 

ا�ط، استثنائات محدود موجود است؛ این استثنائات را � توان�د در بخش  که (�ف به لسان   فرماندر مورد این �ش
ض مراقبت های ص�، ملزم به پوش�دن  ، عالوە بر متخصصنی ض انگل��) موجود است، پ�دا کن�د. همه کارمندان و مراجعنی

ض   مح�ط های مراقبت های ص�ماسک در داخل  هستند. هر فرد مکلف به اطاعت پذیری � باشند. کسب و کارها ن�ی
�ان دارند.   مسؤل�ت های برای اجرای این فرمان با کارمندان و مش�ت

 فسخ شدە: فرمان دولت فدرال 
که ماسک را در حمل و نقل عمو� و در مرا�ز حمل و نقل    CDC، در نت�جه �ک فرمان محکمه، فرمان 2022اپ��ل  18از 

ض سفر و حمل و نقل عمو�  الزا� � کند، د�گر اجرا ن� شود. اما، ماسک ها همچنان ابزار مه� برای مصؤن نگه داشنت
ا�ط برای همه � باشند.  به کارگران و مساف��ن دو  WA DOH(در بع�ض لسان ها موجود است)،  CDCدر مطابقت با �ش

ونقل، از ونقل عمو� داخ�، از جمله وسا�ل نقل�ه و مرا�ز حملکند که در تمام وسا�ل حملسال �ا باالتر توص�ه �
 مراجعه کن�د.  مح�ط های حمل و نقل عمو�ماسک استفادە نمایند. برای معلومات ب�ش�ت به 

ض   اعالم�ه وا� ا�الت واشنگنت
Proclamation 20- 25.19 معلومات در رابطھ بھ مسئولیت ھا و توقعات فعالیت ھای تجارتی برای مشتری و کارمند در

19 Washington Ready-COVID-  19 25.19-20اعالم�ه-COVID  ض (صرف بھ لسان انگلیسی موجود   آمادە واشنگنت
(صرف بھ لسان انگلیسی موجود   کارگران مصؤن  08-21اعالم�ه - Safe Workers –08 -Proclamation 21و  است)

 ت. است) لیست شده اس

Washington State Labor and Industries (L&I�و اعالم�ه وا ( 
های کاری الزا� ن�ست، اما کارفرما�ان مکلف  ا�ر چه به اساس اعالم�ه وا� که در باال ل�ست گرد�دە، ماسک در ا��� مکان

ا�ط و رهنمود اند تا  ی از مبتال شدن به  L&Iاز �ش وی نمایند. (�ف به لسان انگل��  COVID-19بخاطر جلوگ�ی پ�ی

https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
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ض  موجود است). عالوە بر این، کسب و کار های خصو� � توانند انتخاب کنند که ن�از به ماسک داشته باشند و مراجعنی
ام بگذارند. از ط��ق  قواعد موجود با�د به    08-21عالم�ه ا  Safe Workers –08 -Governor’s Proclamation 21اح�ت

 (�ف به انگل�� موجود است)، کارگران حق دارند در محل کار از ماسک استفادە کنند.  کارگران مصؤن  -وا� 
Washington Administrative Code  )WAC , (�ف به لسان انگل�� موجود    296-62-609) واشنگتن  یکد ادار

است) از حق کارگر بخاطر پوش�دن ماسک در ج��ان حالت اضطراری ص� عمو� حفاظت � کند. در مطابقت با 
609-62-WAC 296  (�ف در لسان انگل�� موجود است)، کارفرما�ان ن� توانند کارمندان را از پوش�دن ماسک، ماسک

ات محافظت فردی منع کنند مگر در  ض مواردی که به طور محدود توسط قانون ف�ل�ت کنندە خاص �ا سایر وسا�ل �ا تجه�ی
ی از  ا�ط جلوگ�ی نتخاب پوش�دن ماسک در محل کار زمایض که ن�ازی به استفادە ا  را ببین�د:  L&I19 -COVIDمجاز باشد. �ش

  ن ها موجود است) برای معلومات ب�ش�ت مراجعه کن�د. (در بع�ض از ز�ااز آن ندار�د

 نهادها و مقامات صحت عامه مح� 
ی از شی�ع مرض را در محدودە صالح�ت خود   ول و جلوگ�ی مقامات مح� ص� اخت�ار صدور فرمان های ص� جهت کن�ت

انهدارند. این فرمان ها ممکن است سخت انهتوانند کم�ت سختا ن� تر از فرمان های �ا�ی ا�الت باشند، امگ�ی تر گ�ی
(�ف به لسان انگل�� وجود است) چک کن�د و از تمام فرمان های ص� موجود در  حوزە قضایی ص� مح�باشند. با 

وی کن�د.   آن ساحه پ�ی

 توصیه ها 
ا�ط خاص باال آمدە ذکر شدە است.  در   ز�ر توص�ه های عمو� صحت عامه عالوە بر �ش

 مح�ط های حمل و نقل عمو� 
WA DOH � در بع�ض از  ونقل عمو� داخ�در مح�ط های حملکند که کارگران و مساف��ن دو سال �ا ب�ش�ت توص�ه)

و،  ها، ر�ل ها، کشیت ونقل (مانند ط�ارە، �س، قطار، کشیت لسان های د�گر موجود است) از جمله وسا�ل حمل ها، و... م�ت
، ا�ستگاە تک� ، ترم�لن های �س �ا کشیت ، وسا�ل نقل�ه و حمل و نقل طیب غ�ی اضطراری) و هاب ها (مانند م�ادین هوایی

) از ماسک مناسب �ا ماسک ف�ل�ت کنندە خاص استفادە نمایند. اینها مح�ط هایی هستند  و، و بنادر در�ایی های قطار �ا م�ت
کن است مزدحم و/�ا ته��ه ضع��ض داشته باشند (مانند پول های م�دان  که �س�اری از افراد از آن عبور � کنند و مم

). مساف��ن و کارگران � توانند با پوش�دن ماسک �ا ماسک ف�ل�ت کنندە خاص مناسب از خود و اطراف�ان خود   هوایی
 
�
در مورد استفادە از  CDCرهنمود محافظت کنند تا به مصؤن تر شدن سفر و حمل و نقل عمو� برای همه کمک کند. لطفا

(در بع�ض از لسان های د�گر موجود است) را برای جزئ�ات ببین�د، اما   عمو� ماسک صورت در مح�ط های حمل و نقل
ا�ط قب� ا�نون توص�ه ها میباشند. برای  اتوجه داشته باش�د که �ش �ط و رهنمود  رهنمود ماسک در �س های مکتب به �ش

  Early Learning،  )مراقبت از طفلK( ، Child Care )-12مکاتب ( Schools-K 12در  COVID-19برای کاهش انتقال 
 )برنامه های کمپ روزانه(Day Camp Programsو  )انکشاف جوانان(Youth Development، )آموزش اول�ه(
)wa.gov(  .(در بع�ض از ز�ان های د�گر موجود است) مراجعه کن�دWA DOH   � کارمندان حمل و نقل عمو� را �ش��ق

 کند تا از پوش�دن ماسک توسط همه مردم حما�ت کنند.   

 پوش�دن ماسک در مح�ط های مراقبت ص�
(�ف در لسان انگل�� موجود   فرمان وز�ر صحت در�ارە ماسکماسک ها با�د در مح�ط های مراقبت ص� مطابق با 

ول منبع در است) پوش�دە شوند. همه مح�ط های مراقبت ص� � توانند به وسا�ل حفاظت شخ� و راهنمای کن�ت
ول عفونت توص�ه ی و کن�ت DOH 420- 391های ص�، در مح�ط های مراقبت CoV-SARS-2های موقت برای جلوگ�ی

(wa.gov( ف در لسان انگ�) .داشته باشند �  ل�� موجود است) دس�ت

 توصیه های پوشیدن ماسک برای محیط های پر تجمع غیر صحی

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65


   

4 
 

(در لسان اسپان�ایی موجود است) در مح�ط های ز�ر متوسط �ا بلند باشد،   CDC COVID-19سطح اجتماع هنگا� که 
 شود: استفادە از ماسک داخ� برای افراد دو سال �ا ب�ش�ت توص�ه �

 (�ف انگل�� به لسان انگل�� موجود است) سا�ت های عرضه کنندە خدمات برای یب خانمان ها  •
، ه لسان انگل�� موجود است) (مانند کشیت (�ف ب . مح�ط های تجاریت در�ایی  • های تجاریت غذاهای در�ایی

) های بار�ری، کشیت کشیت   های مسافریت
�� به دل�ل ماه�ت کار امکان پذیر ن�ست، مانند انبارها،   های مح�ط • ض کاری مزدحم که در آن فاصله گذاری ف�ی

 کارخانه ها، �سته بندی مواد غذایی و تاس�سات پروسس گوشت، و حمل و نقل توسط کارفرما.  
 جم� (نه اتاق های خواب)، از جمله مکان های آزادسازی کار  •

گ
ک محالت زند� ، مسکن  مناطق �ش�من مش�ت

 ، و مسکن موقت کارگران توق�ف خانه ها انتقا�، اصالح نوجوانان �ا 
در زندانهای بزرگساالن، محبس های  مح�ط های داخ� در مح�ط هایی که افراد در آن زندایض � شوند  •

 (اتاق های محکمه). بزرگساالن، مرا�ز اصالح نوجوانان �ا موجود�ت جای�که جوانان توق�ف م�گردند 
o های بزرگساالن و  در زندان  خواهد�ته باش�د که فرمان وز�ر صحت از افراد پنج سال و باالتر توجه داش

(به لسان اسپان�ایی موجود است) متوسط �ا بلند  CDC COVID-19سطح اجتماع مرا�ز حبس زمایض که 
 است، ماسک بپوشند. 

o  دهندە افزا�ش خطر  از لسان های د�گر موجود است) �شان(در بع�ض  عوامل سطح مرکز هنگا� که
ند. هستند، مرا�ز اصال� توص�ه � ض در نظر بگ�ی  شود که پوش�دن ماسک را ن�ی

 �ا کار م�کنند با�د توص�ه های عمو� مشابه به عامه مردم را زمایض که در این 
گ

اشخا� که در مح�ط های فوق زند�
 به عنوان مثال، زمایض که در جامعه هست�د).  تنظ�مات ن�ستند، تعق�ب کنند (

مرا�ز غ�ی ص� که در آن افراد جمع � شوند (مانند کسب و کارها و سازمان ها) ممکن است ن�از به ماسک در مرا�ز خود  
ی در مورد ن�از به ماسک در مح�ط کاری خود با�د همه عوامل ذ�ل در بخاطر  داشته باشند. این مرا�ز هنگام تصم�م گ�ی

ند:   ن�ازمندی ماسک را نظر بگ�ی

 آس�ب پذیری افراد در مح�ط  •
o  19اشخا� که وضع�ت وا�سیناسیون-COVID  در بع�ض از لسان های د�گر  آپد�ت ن�ستآنها)

 و ابتال به م���ض شد�د هستند.  COVID-19موجود است) ب�ش�ت در معرض ابتال به مرض 
o  ا�ط خاص طیب افراد دارای (در بع�ض از لسان های د�گر موجود است) ب�ش�ت در معرض خطر ابتال  �ش

 هستند.    COVID-19به م���ض شد�د 
(�ف در انگل��  ته��ه و ک�ف�ت هوا برای کاهش انتقال امراض موجود در هوا ببین�د  -ک�ف�ت ته��ه در مح�ط  •

ادارە مح�ط   ,(Environmental Protection Agency EPAالش هوای پا� در ساختمان ها، چموجود است) و 
(�ف به لسان ا�ل��) موجود است) برای معلومات و گ��نه های ته��ه، از جمله تأس�سات دارای   )ز�ست

 ) را ببین�د. HVACس�ستم �د/گرم سازی �ا بدون س�ستم �د/گرم سازی (
 فاصله ف��� در مح�طتوانایی افراد برای حفظ  •
 در مح�ط COVID-19شی�ع مشکوک �ا تأی�د شدە مرض  •

o  استفادە از ماسک در داخل ساختمان در صورت شی�ع مرض در �ک مح�ط غ�ی ص� پر ازدحام ق��ا
 توص�ه � شود. 

توص�ه مینمایند که همه افراد بدون توجه به وضع�ت  DOHو  CDCباال است، CDC COVID-19سطح اجتماع وقیت 
نعت کنند، ا�ر آنها وا�سیناسیون در مح�ط داخ� از ماسک استفادە نمایند. این مرا�ز نبا�د افراد را از پوش�دن ماسک مما

 پوش�دن ماسک را انتخاب کنند. توص�ه ها برای ماسک پوش�دن انفرادی و مالحظات براساس خطر را در ز�ر ببین�د. 

 

 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/13-RecommendationsforHomelessShelters.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
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 توص�ه های ماسک انفرادی
ض در معرض فرد مبتال به  هستند، با�د از ماسک �ا ماسک   COVID-19افرادی که دارای عال�م، �ست مثبت �ا قرار گرفنت

 چه با�د کرد  COVID-19مثبت بودن �ست ف�ل�ت کنندە خاص با ک�ف�ت باال استفادە کنند، مطابق با مواردی که در صورت 
(در بع�ض از لسان های د�گر موجود   COVID-19عال�م شجرە تصم�م (در بع�ض از لسان های د�گر موجود است)، 

لسان (در بع�ض از  قرار گرفت�د، چه کاری انجام ده�د  COVID-19ا�ر به طور بالقوە در معرض فردی مبتال به است)، و 
افراد با�د در صورت ن�از برای مح�� که در آن قرار دارند از ماسک استفادە کنند. البته در  های د�گر موجود است). 

 . دستورات و فرمان های فع� ص�مطابقت با 

ا�� � ی در مورد استفادە از ماسک با�د عوامل ز�ر را در توان�د از ماسک استفادە کن�د. افراد هنگام تصم�م  در هر �ش گ�ی
ند:   نظر بگ�ی

-COVIDوضع�ت وا�سیناسیون شما و وضع�ت وا�سیناسیون اطراف�انتان. اشخا� که وضع�ت وا�سیناسیون  •
ض های تق��ه کننندە آنها  19 (در بع�ض از لسان های د�گر موجود است) ب�ش�ت در  آپد�ت ن�ستآنها و وا�سنی

 و ابتال به م���ض شد�د هستند.   COVID-19معرض ابتال به مرض 
ا�ط خاص طیب  • شما �ا اطراف�ان تانب�ش�ت در معرض خطر ابتال به   (در بع�ض از لسان های د�گر موجود است) �ش

ا�ط  COVID-19م���ض شد�د   و   COVID-19طیب خا� دارند ب�ش�ت در معرض ابتال به  هستند.  افرادی که �ش
 ابتال به م���ض شد�د هستند.  

 خصوص�ات مح�� که در آن هست�د (پر ازدحام، ته��ه ضع�ف، مح�ط های داخ�).  •
 را ببین�د (در بع�ض از لسان های د�گر موجود است) CDC COVID-19سطح اجتماع  •

o  ،وقیت سطح مرض در اجتماع باال استCDC   وDOH  توص�ه مینمایند که همه افراد بدون توجه به
 ستفادە نمایند.  وضع�ت وا�سیناسیون در مح�ط های داخ� از ماسک ا

o  باشد،  متوسط �ا بلند هنگا� که سطح م���ض در اجتماعCDC  وWA DOH � افرادی کنند که توص�ه
هستند (در بع�ض از لسان های د�گر موجود    COVID-19ابتال به م���ض  که در معرض خطر باالی

در مح�ط های داخ� و در مکان عمو� است) از ماسک �ا ماسک ف�ل�ت کنندە خاص با ک�ف�ت باال 
 �ا اجتما� با فردی دارند که در معرض خطر ابتال به م���ض 

گ
استفادە کنند. افرادی که تماس خان�

 شد�د قرار دارند، با�د هنگام حضور در مح�ط های داخ�، از ماسک با ک�ف�ت باال استفادە کنند. 

 COVID-19معلومات و منابع ب�ش�ت در مورد 
ض  COVID-19وضع�ت فع� رد در مو  (�ف به لسان   Insleeاعالم�ه های وا� (�ف به لسان انگل��)،  در واشنگنت

ض موجود است) عال�مانگل��)،  (در بع�ض از لسان های د�گر موجود   شیوە شی�ع مرض،  (در بع�ض از ز�ان های د�گر ن�ی
� (به لسان اسپان�ایی موجود است)، و  مردم چگونه و چه وقت با�د �ست شوند ،  است) ض دس�ت در کجا با�د به وا�سنی

(�ف به لسان انگل��  سواالت مکررا پرس�دە شدەن�ایی موجود است). برای معلومات ب�ش�ت (به لسان اسپا پ�دا کرد 
  موجود است) ما را ببین�د. 

قرار ن� دهد. هرچند، معلومات   COVID-19نژاد/قوم�ت �ا مل�ت شخص به خودی خود آنان را در معرض خطر ب�ش�ت 
ات نژادپرسیت و   COVID-19فاش � سازند که اجتماعات متفاوت نژادی بصورت نابرابر از  متأثر شدە اند. این به علت تأث�ی

گروە ها فرصت های کم�ت حفاظت از خود و اجتماعات شان را �   به و�ژە نژادپرسیت ساختاری � باشد که به بع�ض از 
ض مرض در مقابله با آن کمک نخواهد کرد دهد.  ی از  است).  (�ف به لسان انگل�� موجود  ننگ دا�سنت برای جلوگ�ی

ا� بگذار�د.   انتشار شا�عات و معلومات اشتباە، معلومات دقیق را با د�گران به اش�ت

• WA State Department of Health 2019  ) 19شی�ع و�روس کرونای جد�د-COVID ( ف به لسان�)
 ود است)انگل�� موج

 (در بع�ض از لسان های د�گر موجود است)) COVID-19به و�روس کرونا ( WA Stateعکس العمل   •
 (�ف به لسان انگل�� موجود است) ادارە �ا ناح�ه ص� مح� خود را پ�دا کن�د  •

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-308-COVIDPositive-Dari.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Dari.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Dari.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/fa/covid-19-covid-19-krwnawyrws-jdyd-atlaat-khdmat-w-mnab-dr-ayalt-washngtn
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
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 (در بع�ض از لسان های د�گر موجود است))  COVIDCDC)-19و�روس کرونای  •

ی دار�د؟    زنگ بزن�د.  0127-525- 800- 1ما به این شمارە  COVID-19به شمارە ت�لفون مستق�م معلومات سواالت ب�ش�ت
 ساعات خط ارتبا�: 

 ب.ظ  10ق.ظ تا  6دوشنبه  •
 ب.ظ    6ق.ظ ا�  6سه شنبه ا� �کشنبه از  •
  ب.ظ  6ق.ظ ا�  6(�ف به لسان انگل�� موجود است) از  در روزهای رخصیت ا�الت •

ده�د. برای سواالت در مورد صحت   فشار# را  ز�ان شما را � گ��ندبرای خدمات ترجمه شفا�، وقیت جواب � دهند و 
 خود تان، نتایج �ست، لطفا با �ک عرضه کنندە مراقبت های ص� به تماس ش��د. 

�ان ناشنوا �ا کسان�که به سخیت  0127-525-800-1برای درخواست این سند به شکل د�گر، به شمارە  �د. مش�ت تماس بگ�ی
ل ا�م� civil.rights@doh.wa.gov) به تماس شوند �ا به آدرس Washington Relay( 711م�شنوند لطفا به شمارە 

 ارسال نمایند. 

    Aضم�مه  

 مح�ط مراقبت های ص� 
(�ف به لسان انگل�� موجود است)، مح�ط مراقبت های ص� و مراقبت  فرمان وز�ر صحت در�ارە ماسک به اساس

 برای ارا�ه خدمات مراقبت های ص� حضوری  های طوالیض مدت عبارت از هر مح�ط 
�
عمو� �ا خصو� است که عمدتا

 برای ارا�ه خدمات مراقبت های 
�
با بع�ض از استثناها برای مردم استفادە � شوند. ا�ر در مرکزی واقع شدە باشد که عمدتا

�ا �ک مح�ط مراقبت  ص� استفادە � شود، مثل شفاخانه، �س تمام مرکز عبارت از �ک مح�ط مراقبت های ص�
وط به استثنائات و معاف�ت های مندرج در فرمان پوشان�دن صورت، با�د  طوالیض مدت � باشد، و پوشش صورت، م�ش
 برای هدف د�گری استفادە � شود، مانند �ک دوا 

�
د. ا�ر در مرکزی واقع شدە باشد که عمدتا در �تا� مرکز صورت گ�ی

ذایی �ا �ک دف�ت نرس مکتب، مح�ط مراقبت های ص� �ا مح�ط مراقبت طوالیض مدت خانه در داخل �ک فروشگاە مواد غ
ند، اما شامل سایر ساحات    برای ارا�ه مراقبت های ص� مورد استفادە قرار � گ�ی

�
فقط شامل ساحایت � شود که عمدتا

 برای ارا�ه مراقبت های ص�
�
وط به   این مرکز نم�شود. پوشش صورت با�د در ساحایت که عمدتا استفادە � شود م�ش

د. مگر اینکه در ز�ر مستثیض شدە باشند، عرضه  استثنائات و معاف�ت های مندرج در فرمان پوشان�دن روی، صورت گ�ی
ا�ط تصد�قنامه برای  شوند که دارای اعتبار ل�ست شدە در ل�ست های ص� شامل افرادی �کنندگان مراقبت �ش

ض مراقبت های ص� ض افرادی که طبق قانون اجازە ارا�ه خدمات ص� بدون (�ف به  متخصصنی لسان انگل�� است) و ن�ی
ض مدرک معت�ب هستند.  ن مراقبت های ص�، ملزم به پوش�دن  داشنت ، عالوە بر متخصصنی ن همه کارمندان و مراجعنی

 ماسک در داخل مح�ط های مراقبت های ص� هستند. 

 های ص� و مراقبت های طوالیض مدت آمدە است: در ز�ر ل�ست غ�ی کامل از مح�ط های مراقبت 
 مرا�ز مراقبیت حاد، از جمله، اما نه محدود به، شفاخانه ها؛  •
 مرا�ز مراقبت حاد طوالیض مدت؛  •
؛  •  �سه�الت بهبودی داخل �س�ت
، مرا�ز  • ، شامل، اما نه محدود به، مرا�ز ارز�ایب و تداوی، مرا�ز ص� مسکویض  �سه�الت ص� رفتاری داخل �س�ت

 سم زدایی مصؤن؛ 
، شامل، اما نه محدود به خانه •  کم�، مرا�ز مراقبت طوالیض مدت مسکویض

گ
های اشخاص بزرگسال، مرا�ز زند�

شود، های مسکویض معت�ب اجتماع ارا�ه �هایی که در آن خدمات و حما�تهای فام�ل های بزرگساالن، مکان خانه
فته؛   و مرا�ز خدمات پ��ش

 سایر وسا�ل نقل�ه که در آن مراقبت های ص� ارا�ه � شود؛  کلین�ک های س�ار �ا  •
ان  • ان و مرا�ز صحت رفتاری (از جمله دفاتر دا��ت ، دفاتر دا��ت ض مرا�ز �اپا از جمله، اما نه محدود به، مرا�ز د�ال�ی

ض اختالل م�ف مواد مخدر)؛  ، و متخصصنی ، مشاور�ن صحت روایض  روایض

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
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 ن؛ دا��ت دندان و مرا�ز طبابت دندا •
ان د�د چشم و طبابت چشم؛ • ض ض م�ی  مزا�ز تعینی
 دواخانه ها (شامل ساحات پرچون فرو�ش ن� شود)؛  •
ض شدە ای است که ماساژ در مح�ط های غ�ی از مرا�ز مراقبت های  • دفاتر تداوی ماساژ (این شامل ساحات تعینی

 ص� مانند سونای آب گرم و مرا�ز ز�بایی اندام انجام � شود)؛ 
 ستون فقرات؛  دفاتر تداوی •
 و مرا�ز والدی مستقل؛  •

گ
 فعال�ت های قابل�

؛   • ض  مرا�ز انزوا و/�ا قرنطنی
 مرا�ز جرا� �اپا؛  •
 مرا�ز مراقبت های عاجل؛  •
 مرا�ز مراقبت در آسا�شگاە؛ و  •
، مراقبت شخ�، �ا خدمات مراقبت های  •

گ
، مراقبت خان�

گ
مح�ط هایی که در آن مراقبت های ص� خان�

 رضه کنندگان در بدل پول انجام م�شود.   آسا�شگا� توسط ع

 مح�ط های مراقبت های ص� و مراقبت طوالیض مدت شامل موارد ذ�ل ن� شود: 
مح�ط هایی که در آن رو�دادهای ورز�ش و تماشا�ران �ا سایر تجمعات برگزار � شود (از جمله زمایض که م���ان  •

 برای ارا�ه خدمات مراقبت  
�
ورز�ش دارای تصد�قنامه در حال مراقبت از باز�کنان هستند)، غ�ی از ساحایت که عمدتا

ض شدە کمک ها ی اول�ه (که شامل مح�ط های مرا�ز مراقبت های  های ص� استفادە � شود مانند ساحات تعینی
 ص� � باشند)؛ 

• Department of Children, Youth & Families )DCYF-(پرورشگاە -دیپارتمنت اطفال، جوانان و فام�ل ها
 کنند؛ های ص� ارا�ه ن�های اطفال دارای جواز که عمدتا خدمات مراقبت

 به مردم ارا�ه ن� شود؛ مرا�ز تحق��ت که در آن هیچ مراقبت ص�  •
؛  •  مح�ط مراقبت های ص� حیوایض
ول حیوانات؛ •  های کن�ت

گ
 نمایند�

 مرا�ز خدمات اجتما� غ�ی انتفا�؛ و  •
 پرچون فرو�ش های چرس از جمله آنهایی که مشاورە استفادە از چرس خدمات ارا�ه � کنند.  •

ض کاری آنها را رعا�ت کن�د. معلومات ا�ر مرکز مراقبت های ص� در فضای باز به پوش�دن ماسک ن�از دا رد، با�د قواننی
ض موجود" ی از مبتال شدن به باال را برای معلومات ب�ش�ت ببین�د. لطفا مراجعه کن�د به  "قواننی در   COVID-19جلوگ�ی

ول منابع(�ف به لسان انگل�� است) برای راهنمایی دقیق از جمله  های ص�مح�ط مراقبت (�ف به  رهنمود کن�ت
 راهنمایی بازد�د از بع�ض مرا�ز مراقبت ص�. لسان انگل�� است) و 

 احترام به قوانین موجود
فعالیت ھای تجاری، سازمان ھا، مراکز، و تاسیسات حق تعیین قوانین خود را برای پوشیدن ماسک در مرکز یا تأسیسات  

و ممکن  (صرف بھ لسان انگلیسی است) می باشند  L&Iمقررات خود دارند. شرکت ھا مکلف بھ رعایت تمام شرایط مندرج 
فرمان وزیر صحت در مورد  در  است تصمیم بگیرند در محیط ھایی (مثالً در فضای باز) ماسک پوشیده شود تا نسبت بھ 

 (صرف بھ لسان انگلیسی است) محافظت بیشتر ارایھ کنند. ماسک

انتقال مرض در  مقامات محلی صحت عامھ نیز ممکن است فرمان ھای بیشتری محافظت ماسک را برای محدود کردن 
رف دارای محافظت بیشتر باشند (ص فرمان وزیر صحت در مورد ماسکاین قوانین می توانند نسبت بھ   اجتماع اعمال نمایند.

 الکن آنھا نمی توانند کمتر محافظ باشند. بھ لسان انگلیسی است)، 

عالوه بر این، بعضی از افراد ممکن است نیاز داشتھ باشند یا ترجیح دھند بھ پوشیدن ماسک ادامھ دھند. آنھا حق انتخاب  
سک فعال نیستند. لطفا بھ  پوشیدن ماسک در محالت عمومی را دارند حتی زمانی کھ دستورات ایالتی یا محلی در مورد ما

انتخاب آنھا در مورد پوشیدن ماسک برای محافظت از خود، فامیل و اجتماعات احترام بگذارید. بھ یاد داشتھ باشید اگر  

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
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انتخاب کنید ماسک بپوشید ممکن است از شما خواستھ شود کھ در حاالت مانند تشخیص ھویت، برای مدت کوتاھی آن را  
 بردارید.
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