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دستورالعمل استفاده از ماسک درطول COVID-19
تغییات  14مارس 2022
خالصه ر
•

تغییات ایجادشده در دستور وزیر بهداشت درخصوص استفاده از ماسک (فقط انگلییس)
برای همراستا بودن با ر
ی
روزرسان شده است
و اعالمیه فرماندار (فقط انگلییس) به

مقدمه
وقت ماسک یمزنید ،عالوه بر خودتان ،به محافظت از اطرافیانتان ر ی
ی
گی ،یاد
نی کمک یمکنید .در پاسخ به این بیماری همه ر
ی
میان انتقال  COVID-19از شخیص به شخص دیگر را تا
هان وجود دارد که زدن ماسک یمتواند ر
گرفتیم که زمانها و مکان ی
ی
ی
اهیدهای
حد زیادی کاهش دهد ،جان انسانها را نجات دهد و به باز نگه داشت اقتصاد بهطور ایمن و عاقالنه کمک کند .ر ر
پیشگیی از ابتال به بیماری شدید و
پیشگیی مانند بهروز بودن وضعیت واکسیناسیون و زدن ماسک ،یمتواند به
چندالیه
ر
ر
بهداشت کمک کند  -بهویژه ی
ی
زمانکه سطح انتقال باال است.
کاهش احتمال فشار بر سیستم مراقبتهای
طبق  ،CDC( Centers for Disease Control and Preventionمراکز ی
پیشگیی از آن یا) ،ی
برخ از
کنیل بیماری و
ر
ماسکها و ماسکهای تنفیس سطح باالتری از محافظت را نسبت به بقیه ارائه یمدهند و تحمل کردن ی
برخ از ماسکها یا
زدن مداوم آنها ممکن است سختتر از بقیه باشد .زدن صحیح ماسک کیپ یا ماسکهای تنفیس بسیار مهم است ،به
ی
ی
بیشی درمورد انواع ماسکها و
خون ایجاد کند .برای کسب اطالعات
طوریکه هم احساس راحت کنید و هم محافظت ر
ماسکهای تنفیس ،به صفحه وب  CDCمراجعه کنید.
افرادی که وضعیت رشدی ،رفتاری یا پزشیک آنها مانع از زدن ماسک یمشود ،یمتوانند از محافظ صورت (شیلد) پردهدار
ری
استفاده کنند.
همچنت ،اگر استفاده از ماسک کیپ دشوار است ،یمتوان از محافظ صورت (شیلد) پردهدار با روکش
.
پارچهای استفاده کرد؛ ازجمله برای کودکان در مراکز مراقبت از کودکان ،اردوهای روزانه و مدارس  K-12برای دریافت
ابتدان،
اطالعات درخصوص استفاده از ماسک در مدارس  K-12و برنامههای مراقبت از کودکان ،آموزش برای سالهای
ی
رشد نوجوانان و اردوهای روزانه (فاریس) ،به دستورالعمل  ،DOH( Department of Healthاداره سالمت) مراجعه
ی
بیشی ،به دستورالعمل  CDCبخش مالحظات برای گروههای خایص از افراد مراجعه
کنید .بهعالوه ،برای کسب اطالعات
ی
کنید DOH .استفاده از ماسکهای دارای دریچه یا هواکش ،دستمال گردنها و گیهای تکالیه را توصیه نیمکند.
تنفیس
ممکن است در محل کار الزم باشد از انواع خایص از ماسکها یا ماسکهای تنفیس استفاده کنید .ماسکهای
ِ
ر
منتششده ازسوی Washington State Department of Health
دارای دریچه هوا را یمتوان مطابق با دستورالعمل
یی
واشنگت) و  ،L&J( Washington State Department of Labor & Industriesوزارت
( ،DOHاداره سالمت ایالت
یی
واشنگت) (فقط انگلییس) استفاده کرد.
کار و صنعت ایالت
ً
ی
فهرست از سؤاالت متداول درمورد ماسکها ،لطفا از صفحه وب  DOHدرمورد ماسکها (فقط انگلییس)
برای مشاهده
دیدن کنید.

حکمها و دستورات فعیل مربوط به سالمت
دستورات عمویم فعیل که در فهرست زیر آمدهاند ،افراد را ملزم یمکنند که در محیطهای خایص از ماسک استفاده کنند،
ازجمله:
ی
بهداشت
• محیطهای مراقبتهای
ی
ی
محکومت کوتاهمدت یا بلندمدت بزرگساالن)
محکومت بلندمدت (زندان
• مراکز بازپروری و زندانهای
ر
ر

•

وسایل حملونقل عمویم (فقط انگلییس)

یی
واشنگت
دستور اداره سالمت ایالت
طبق ( Secretary of Health Mask Orderدستور وزیر بهداشت درخصوص استفاده از ماسک) (فقط انگلییس)،
یی
واشنگت ملزم هستند که صفنظر از وضعیت واکسیناسیون با استثناها و معافیتهای محدود ،در محیطهای
شهروندان
ی
ری
محکومت کوتاهمدت یا بلندمدت بزرگساالن از ماسک استفاده کنند .هر فرد بهصورت
بهداشت و زندان
مراقبتهای
جداگانه مسئول رعایت این دستور است؛ بااینحال ،کسبوکارها ر ی
نی وظیفه دارند این دستور را درخصوص کارکنان و
ً
ی
ی
بیشی ،لطفا به دستورهای زیر مراجعه کنید.
مشییان خود اجرا کنند .برای کسب اطالعات

دستور فدرال
الزامات مربوط به حملونقل عمویم را یمتوانید در ( Centers for Disease Control and Prevention orderدستور
مراکز ی
پیشگیی از آن) (فقط انگلییس) مشاهده کنید .این دستور مستلزم این است که مسافران در تمام
کنیل بیماری و
ر
کشت ،فر َابر ،قطار ،ی
ی
میو ،اتوبوس،
وسایل حملونقل عمویم و قطبهای حملونقل شامل ،اما نه محدود به ،هواپیما،
تاکیس و رسویسهای حملونقل ی
اشیایک از ماسک استفاده کنند .اپراتورهای خدمات حملونقل عمویم باید از همه
مسافران بخواهند هنگام سوار شدن به /پیاده شدن از وسایل حملونقل عمویم و درطول سفر از ماسک استفاده کنند.
بیشی را یمتوانید در صفحه وب  CDCمربوط به مقامات قا ی
ی
نون (فقط انگلییس) پیدا کنید.
اطالعات
طبق دستورالعمل  ،CDCدر اتوبوسها یا ونهان که به مدارس ی
دولت یا خصویص  K-12یا برنامههای مراقبتهای سال
ی
ی
ر
آموزیس/مراقبت از کودکان ( )ECEخدماترسان یمکنند ،افراد ملزم به استفاده از ماسک
ابتدان و برنامههای
های
ی
نیستند .مدارس و برنامههای  ECEبه صالحدید خود یمتوانند افراد را ملزم به زدن ماسک در اتوبوس یا ون کنند .برای
ً
ی
بیشی درمورد خدمات حملونقل اتوبوس ،لطفا به الزامات و دستورالعملهای  DOHمربوط به کاهش
کسب اطالعات
ابتدان ،رشد نوجوانان و
انتقال  COVID-19در مدارس  ،K-12برنامههای مراقبت از کودکان ،آموزش برای سالهای
ی
اردوهای روزانه (فاریس) مراجعه کنید.

یی
واشنگت
اعالمیه فرماندار ایالت
اطالعات مربوط به مسئولیتهای کسبوکارها و اقدامات مورد انتظار در رابطه با مشتریان و کارکنان در اعالمیه -20
ی
واشنگت برای مقابله با ( COVID-19فقط انگلییس) و اعالمیه  - 08-21ی
یی
ایمت کارگران
 25.19فرماندار درخصوص آمادگ
(فقط انگلییس) فهرست شده است.

یی
واشنگت
اعالمیه فرماندار و وزارت کار و صنعت ایالت
اگرچه طبق اعالمیه فرماندار که در باال به آن اشاره شده است ،استفاده از ماسک در ر
اکی محیطهای کاری الزایم نیست،
ً
ری
فضان که در
قوانت
کسبوکارهای خصویص درصورت تمایل یمتوانند زدن ماسک را در محل کار خود الزایم کنند .لطفا به
ی
برخ از کارکنانی
آن حضور دارید ی
ایمت کارگران (فقط انگلییس) ،ی
احیام بگذارید .بهعالوه ،طبق اعالمیه فرماندار درخصوص ی
ی
که خودشان با خطرات خاص تهدیدکننده سالمت مواجه هستند یا با افرادی زندگ یمکنند که درمعرض خطر ابتال به نوع
شدید بیماری  COVID-19قرار دارند ،ممکن است بنا بر نیاز یا انتخاب خود بخواهند که همچنان از ماسک استفاده کنند؛
کارگران حق دارند برای محافظت از خود ،خانواده و جامعهشان از ماسک استفاده کنند .در سال  ،2021مجلس
قانونگذاری «الیحه جایگزین مجلس سنا شماره  »5254را تصویب کرد که از حق کارگران برای زدن ماسک در ررسایط
اضطراری سالمت عمویم حمایت یمکند و این الیحه اکنون در  ،RCW( Revised Code of Washingtonقانون اصالح
یی
واشنگت) شماره ( 49.17.485فقط انگلییس) تدوین شده است.
شده
ً
ی
ی
پیشگیی از
قوانت محیط کار ،به الزامات و دستورالعملهای  L&Iبرای
لطفا برای کسب اطالعات بیشی درخصوص
ر
ر
( COVID-19فقط انگلییس) و سؤاالت رایج مربوط به  COVID-19درخصوص الزامات استفاده از پوشش صورت و
ماسک توسط کارگران (فقط انگلییس) مراجعه کنید.
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مقامات و نهادهای محیل سالمت عمویم
کنیل بیماری و پیشگیی از ی
شت را برای ی
مقامات محیل سالمت این اختیار را دارند که دستورهای بهدا ی
گسیش آن در حوزه
ر
گیانهتر از دستورهای موجود در سطح ایالت باشند ،اما ممکن
قضان خود اجرا کنند .این دستورها ممکن است سخت ر
ی
است سختگیی ی
ی
بهداشت
کمیی نداشته باشند .با حوزه محیل سالمت (فقط انگلییس) صحبت کنید و همه دستورهای
ر
مربوط به آن منطقه را دنبال کنید.

توصیهها
اطالعات باال درباره الز ی
امان بود که درحال ی
حاص برای استفاده از ماسک در محیطهای خاص وجود دارد ،اما اطالعات زیر
به ررسح توصیههای کیل سالمت عمویم یمپردازد.

توصیههای مربوط به استفاده از ماسک برای محیطهای عمومی غیر از مراکز مراقبت
های بهداشتی
ً
درصورت امکان ،توصیه یمشود که در محیطهای زیر در فضای رسپوشیده از ماسک استفاده شود .لطفا دستورالعمل ویژه
هر بخش را در ر ی
پایت ببینید.
• مراکز ارائهدهنده خدمات به افراد رنخانمان (فقط انگلییس)
ی
ی
کشت
یان (فقط انگلییس)،
ر
د
غذاهای
حامل
تجاری
های
کشت
یان (فقط انگلییس) (مانند،
ی
• محیطهای تجارت در ی
ی
کشتهای کروز)
های باری،
• محیطهای کاری شلوغ (فقط انگلییس) که در آن رعایت فاصلهگذاری اجتمایع بهدلیل طبیعت آن مشاغل
ی
غذان و فرآوری محصوالت
گوشت
ر
غیممکن است؛ مانند انبارها ،کارخانهها و مراکز بستهبندی مواد ی
• مناطق ی
مشیک در مراکز عمویم (به استثنای اتاق خوابها) ازجمله مراکز آزادسازی موقت و ر
مشوط زندانیان
ر
توانبخیس نوجوانان یا بازداشتگاهها و مراکز اسکان موقت کارگران
کاریان ،مراکز اسکان موقت ،مراکز
برای
ر
ی
ی
محکومت کوتاهمدت یا بلندمدت بزرگساالن،
هان که افراد بازداشت در زندانهای
ر
• فضاهای رسپوشیده در محیط ی
ر
توانبخیس نوجوانان یا بازداشتگاههای نوجوانان حضور دارند (مانند اتاقهای دادگاه).
مراکز
ی
(یعت ،ی
وقت در این مکانها حضور ندارند ی
ندگ یا کار یمکنند ،ی
وقت ربیون از این محیط و در
افرادی که در محیطهای فوق ز
جامعه هستند) ،باید از توصیههای ارائهشده برای عموم مردم رپیوی کنند .مقامات سالمت عمویم ممکن است در ررسایط
خاص ،مانند شیوع بیماری ،استفاده از ماسک را الزایم کنند.
ی
بهداشت که در آن افراد دور هم جمع یمشوند (مانند کسبوکارها و سازمان
غی از محیطهای مراقبتهای
هان ر
مؤسسه ی
گیی درمورد الزام استفاده از
ها) ،ممکن است استفاده از ماسک را در مراکز خود الزایم کنند .این مؤسسهها هنگام تصمیم ر
بگیند:
ماسک در محیط کسبوکار خود ،باید همه عوامل زیر را در نظر ر
•

•

•
•

آسیبپذیری افراد در محیط
ی
 oافرادی که وضعیت واکسیناسیون  COVID-19آنها بهروز نیست ،بیشی از بقیه درمعرض ابتال به
 COVID-19و ابتال به نوع شدید بیماری قرار دارند
 oافراد مبتال به بیماریهای خاص درمعرض خطر باالی ابتال به نوع شدید بیماری  COVID-19قرار دارند
کیفیت تهویه در محیط  -برای دریافت اطالعات و گزینههای مرتبط با تهویه هوا ،ازجمله مراکزی که مجهز به
سیستم  HVACهستند یا این سیستم را ندارند ،به تهویه و کیفیت هوا برای کاهش انتقال COVID-19
(( )wa.govفقط انگلییس) و تهویه در ساختمانها |  CDCمراجعه کنید
توانان افراد برای رعایت فاصلهگذاری ر ی
فیییک در محیط
ی
غی از مراکز
عمویم
های
محیط
در
بیماری
شیوع
صورت
در
محیط
در
COVID-19
شده
تأیید
یا
مشکوک
شیوع
ر
ً
ی
بهداشت ،اکیدا توصیه یمشود که افراد در فضای رسپوشیده از ماسک استفاده کنند
مراقبتهای
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•

ی
وقت سطح شیوع بیماری در جامعه باال است CDC ،و  DOHتوصیه یمکنند که همه افراد صفنظر از وضعیت
واکسیناسیون ،در فضاهای رسپوشیده از ماسک استفاده کنند .به مقاله  CDCدرخصوص سطوح  COVID-19در
جامعه مراجعه کنید

این مؤسسهها نباید افرادی را یمخواهند ماسک بزنند از این کار منرصف کنند .برای دریافت مالحظات ی
مبتت بر خطر و
توصیههای فردی درخصوص استفاده از ماسک ،به قسمت زیر مراجعه کنید.

توصیههای فردی درخصوص استفاده از ماسک
افرادی که دارای عالئم بیماری هستند ،نتیجه آزمایش آنها مثبت است یا با فرد مبتال به  COVID-19تماس نزدیک داشته
اند ،مطابق با موارد ذکرشده در اقدام الزم درصورت مثبت شدن نتیجه ( COVID-19فقط انگلییس) ،اقدام الزم درصورت
گیی درباره عالئم  COVID-19باید
گیی احتمایل درمعرض افراد مبتال به ( COVID-19فقط انگلییس) و درخت تصمیم ر
قرار ر
.
.
ماسک بزنند اگر در محییط استفاده از ماسک الزایم باشد ،افراد باید از این الزام رپیوی کنند برای دریافت اطالعات
مربوط به الزامات ،به بخش حکمها و دستورات فعیل مربوط به سالمت مراجعه کنید.
ی
حت اگر ررسایط فوق صدق نکند ،افراد یمتوانند بسته به ترجیح شخیص خود ،با آگایه از سطح خطر فردی یا جامعه ،از
بگیند:
گیی درمورد استفاده یا عدم استفاده از ماسک ،افراد باید عوامل زیر را در نظر ر
ماسک استفاده کنند .هنگام تصمیم ر
•
•
•
•

وضعیت واکسیناسیون فرد ،خانواده ،دوستان و اطرافیان  -افرادی که وضعیت واکسیناسیون  COVID-19آنها به
ی
بیشی از بقیه درمعرض ابتال به  COVID-19و ابتال به نوع شدید بیماری قرار دارند
روز نیست،
ررسایط پزشیک فرد ،خانواده ،دوستان و اطرافیان که خطر ابتال به نوع شدید بیماری  COVID-19را افزایش یمدهد
ی
ً
ویژگهای محییط که در آن هستید (مثال ،شلوغ بودن ،تهویه ضعیف)
ی
وقت سطح شیوع بیماری در جامعه باال است CDC ،و  DOHتوصیه یمکنند که همه افراد صفنظر از وضعیت
واکسیناسیون ،در فضاهای رسپوشیده از ماسک استفاده کنند .به مقاله  CDCدرخصوص سطوح  COVID-19در
جامعه مراجعه کنید

ر
بیشی درمورد COVID-19
منابع و اطالعات
ی
یی
واشنگت (فاریس) ،اعالمیههای فرماندار اینسیل (فقط انگلییس)،
کنون  COVID-19در
اطالعات بهروز را درباره وضعیت
گسیش بیماری (فقط انگلییس) و افراد چگونه و چه ی
عالئم (فقط انگلییس) ،نحوه ی
زمان باید آزمایش دهند (فقط انگلییس)
ی
بیشی ،به بخش سؤاالت متداول (فقط انگلییس) مراجعه کنید.
را ببینید .برای کسب اطالعات
نژاد /قومیت یا ملیت افراد بهتنهان خطر ابتال به  COVID-19را افزایش نیمدهد .اما دادهها نشان یمدهند که جوامع ر ی
رنگت
ی
ی
ی
ادپرست
ادپرست و بهویژه نژ
تأثیات نژ
پوست بهطرز
تأثی  COVID-19قرار گرفتهاند  -علت این امر ،ر
نامتناست تحت ر
ر
برخ گروهها فرصت ی
ساختاری است که به ی
کمیی برای محافظت از خود و جوامعشان یمدهد .باورهای من یف به مبارزه با
جلوگیی از انتشار شایعات و اطالعات نادرست ،اطالعات دقیق را با دیگران
بیماری کمیک نیمکنند (فقط انگلییس) .برای
ر
هم ی
رسان کنید.
یی
واشنگت درباره شیوع ویروس جدید کرونای ( )COVID-19( 2019فاریس)
• صفحه اداره سالمت ایالت
یی
واشنگت درباره ویروس کرونا (( )COVID-19فاریس)
• پاسخدیه ایالت
یی
یافت حوزه یا اداره محیل سالمت (فقط انگلییس)
•
•
•

صفحه  CDCدرباره ویروس کرونا (( )COVID-19فقط انگلییس)
نحوه درست کردن ماسک صورت مناسب و در ی
دسیس برای افراد ناشنوا (( )HSDCفقط انگلییس)

بگیید1-800-525-0127 :
سؤال دیگری دارید؟ با خط تلفن مستقیم اطالعات  COVID-19ما تماس ر
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دوشنبه  6صبح تا  10شب ،سهشنبه تا یکشنبه و تعطیالت رسیم ایالت (فقط انگلییس) 6 ،صبح تا  6عصر .برای استفاده
از خدمات ترجمه شفاهی # ،را فشار دهید و هرگاه به شما پاسخ داده شد ،زبانتان را بگویید .برای پرسیدن هرگونه سؤال
درباره سالمت خودتان ،آزمایش  COVID-19یا نتایج آزمایش ،لطفا ً با ارائهدهنده مراقبتهای بهداشتی خود تماس بگیرید.
بگیید .افراد ناشنوا یا دچار
قالت دیگر ،با شماره تلفن  1-800-525-0127تماس ر
برای درخواست دادن ًاین سند در ر
ی
نشان civil.rights@doh.wa.gov
بگیند یا به
تماس
)
Washington
Relay
(
711
شنوان ،لطفا با شماره
مشکالت
ر
ی
ایمیل ارسال کنند.

5

پیوست  :Aواژهنامه
ر
بهداشت
محیط مراقبتهای
طبق ( Secretary of Health’s Mask Orderدستور وزیر بهداشت درخصوص استفاده از ماسک) (فقط انگلییس)،
ی
بهداشت و محیطهای مراقبت بلندمدت به هر محیط عمویم یا خصویصای گفته یمشود که در
محیطهای مراقبتهای
ی
ی
درجه اول برای ارائه خدمات مراقبتهای بهداشت حضوری به افراد استفاده یمشوند ،به استثنای برخ موارد .اگر در
ی
بهداشت استفاده یمشود ،مانند بیمارستان ،کل این
مرکزی واقع شده باشد که در درجه اول برای ارائه خدمات مراقبتهای
ر
ی
بهداشت یا مرکز مراقبت بلندمدت محسوب یمشود و مشوط به موارد استثناء و معافیت
مرکز بهعنوان مرکز مراقبتهای
های موجود در دستور استفاده از پوشش صورت ،باید در رستارس آن مرکز از پوشش صورت استفاده شود .اگر در مرکزی
واقع شده باشد که در درجه اول برای هدف دیگری مانند داروخانه در فروشگاه مواد غذان یا ی
دفی پرستار مدرسه استفاده
ی
ی
ی
مناطف است که در درجه اول برای ارائه
بهداشت یا محیط مراقبت بلندمدت فقط شامل
یمشود ،محیط مراقبتهای
ر
.
هان که
معافیت
و
استثناء
موارد
به
وط
مش
شود
نیم
ل
شام
ا
ر
کز
مر
آن
مناطق
سایر
اما
شود،
یم
خدمات سالمت استفاده
ی
ی
ی
در دستور استفاده از پوشش صورت وجود دارد ،در مناطف که در درجه اول مخصوص ارائه خدمات بهداشت هستند باید
ی
ی
بهداشت شامل افرادی
مستثت شدهاند ،ارائهدهندگان مراقبتهای
از پوشش صورت استفاده شود .بهجز مواردی که در زیر
ی
هستند که دارای گوایهنامههای ذکرشده در فهرست الزامات اعطای گوایهنامه حرفهای مراقبتهای بهداشت (فقط
ی
یی
ری
بهداشت را ارائه
داشت گوایهنامه اجازه دارند خدمات مراقبتهای
همچنت افرادی که طبق قانون بدون
انگلییس) باشند و
ر
دهند .عالوهبر متخصصان مراقبتهای بهداشت ،همه کارکنان و بازدیدکنندگان ملزم هستند هنگام حضور در فضاهای
ر
بهداشت از ماسک استفاده کنند.
رسپوشیده در محیطهای مراقبتهای
ی
ی
بهداشت و محیطهای مراقبت بلندمدت ارائه شده است:
غیانحصاری از محیطهای مراقبتهای
در زیر
فهرست ر
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مراکز مراقبتهای ویژه شامل ،اما نه محدود به ،بیمارستانها؛
مراکز مراقبتهای ویژه بلندمدت؛
توانبخیس به بیماران ی
ر
بسیی؛
مراکز
ی
ارزیان و درمان ،مراکز
مراکز ارائه خدمات سالمت رفتاری به بیماران بسیی ،شامل ،اما نه محدود به ،مراکز
ر
ی
دان ایمن؛
درمان شبانهروزی ،مراکز سمز ی
ی
مراکز شبانهروزی مراقبت بلندمدت ،شامل ،اما نه محدود به ،آسایشگاهها ،مراکز کمک به زندگ ،خانههای
ی
پشتیبانهای شبانهروزی تأییدشده جامعه ارائه یمشود ،و
هان که در آن خدمات و
مراقبت از بزرگساالن ،محیط ی
مراکز ارائهدهنده خدمات ر
پیشفته؛
ی
درمانگاههای سیار یا دیگر وسایل نقلیه که در آن مراقبتهای بهداشت ارائه یمشود؛
مراکز درمان رسپان شامل ،اما نه محدود به ،مراکز ر ی
دیالی ،مطبها و مراکز ارائهدهنده خدمات سالمت رفتاری
ی
(شامل مطب روانپزشکان ،مشاوران سالمت روان و متخصصان اختالل سوءمرصف مواد مخدر)؛
ی
ی
دندانیشیک؛
ندانیشیک و مراکز تخصیص
د
سنج؛
بینان
و
پزشیک
چشم
اکز
ر
م
ر
ی
ر
(غی از مناطق خردهفرویس)؛
داروخانهها ر
ی
ی
ی
غی از مراکز مراقبتهای بهداشت
هان ر
مطبهای ماساژ درمان (این مورد شامل مناطق ر
تعیتشده در محیط ی
مانند اسپاها و مراکز سالمت/تناسب اندام است که در آنها خدمات ماساژ ارائه یمشود)؛
مطبهای کایروپراکتیک (اصالح مشکالت مفاصل و ستون فقرات)؛
مامان و مراکز مستقل زایمان؛
مطبهای
ی
مراکز جداسازی و/یا قرنطینه؛
پان؛
مراکز جراخهای رس ی
مراکز مراقبتهای فوری؛
مراکز مراقبتهای آسایشگایه؛ و
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میل ،مراقبت در ی ی
بهداشت در ی ی
ی
میل ،مراقبت شخیص یا خدمات
هان که در آن خدمات مراقبتهای
• محیط ی
ی
دهندگان که هزینه خدمات را دریافت یمکنند ارائه یمشود.
مراقبت آسایشگایه ازسوی ارائه
ی
بهداشت و محیطهای مراقبت بلندمدت شامل موارد زیر نیمشود:
محیطهای مراقبتهای
ر
گردهمانها برگزار یمشود (ازجمله
هان که در آن رویدادهای ورزیس و رویدادهای دارای تماشاگر یا دیگر
ی
• محیط ی
ی
ی
ر
غی از مناطف که در درجه
زمانکه مربیان ورزیس دارای گوایهنامه به بازیکنان خدمات مراقبت ارائه یمدهند) ،به ر
ی
بهداشت استفاده یمشوند ،مانند مناطق ر ی
تعیتشده برای ارائه کمکهای اولیه
اول برای ارائه خدمات مراقبتهای
ی
بهداشت هستند)؛
(که محیطهای مراقبت
• پرورشگاههای دارای مجوز ازسوی  ،DCYF( Department of Children, Youth & Familiesوزارت کودکان،
ی
بهداشت درنظر گرفته نشدهاند؛
نوجوانان و خانوادهها) که در درجه اول برای ارائه خدمات مراقبتهای
ی
ی
بهداشت به مردم ارائه نیمشود؛
تحقیقان که در آن هیچگونه خدمات مراقبتهای
• مراکز
ی
ی
• محیطهای ارائهدهنده مراقبتهای بهداشت دامیشیک؛
• سازمانهای ک ینیل حیوانات؛
ی
غیانتفایع؛ و
• جوامع انسان ر
ی
ر
هان که در آنها مشاوران ماریجوآنای پزشیک خدماترسان یم
• فروشگاههای خردهفرویس ماریجوآنا ،ازجمله آن ی
کنند.
ی
ری
قوانت کسبوکار آنها را رعایت
بهداشت ملزم بداند که در فضای باز از ماسک استفاده کنید ،باید
اگر مرکز مراقبتهای
ی
ی
فضان که در آن حضور دارید» را ببینید .برای دریافت دستورالعملهای
قوانت
«
بخش
،
بیشی
اطالعات
کنید .برای کسب
ر
ی
ً
ی
ی
ی
دقیق ،ازجمله دستورالعمل کنیل منبع (فقط انگلییس) و دستورالعمل بازدید از برخ مراکز مراقبتهای بهداشت ،لطفا از
ی
بهداشت (فقط انگلییس) دیدن کنید.
پیشگیی از عفونت  COVID-19در محیطهای مراقبتهای
صفحه
ر
قوانین فضایی که در آن حضور دارید
کسبوکارها ،سازمانها ،مراکز و مؤسسهها این حق را دارند که قوانین خود را برای زدن ماسک در مرکز یا مؤسسه
خود تعیین کنند .کسبوکارها ملزم به رعایت تمامی الزامات دستورالعملهای ( L&Iفقط انگلیسی) هستند و ممکن است
استفاده از ماسک را در برخی محیطها (مثالً در فضای باز) الزامی کنند تا محافظت بیشتری نسبت به دستور وزیر
بهداشت درخصوص استفاده از ماسک (فقط انگلیسی) ایجاد کنند.
بهمنظور کاهش انتقال بیماری در جامعه ،مقامات محلی سالمت عمومی ممکن است دستورهای محافظتکنندهتری را
درخصوص استفاده از ماسک اعمال کنند .این قوانین ممکن است نسبت بهدستور وزیر بهداشت درخصوص استفاده از
ماسک (فقط انگلیسی) از درجه محافظت بیشتری برخوردار باشند ،اما نمیتوانند کمتر محافظتکننده باشند.
بهعالوه ،برخی از افراد ممکن است نیاز داشته باشند یا تصمیم بگیرند که همچنان به استفاده از ماسک ادامه دهند .آنها
حق دارند در مکانهای عمومی از ماسک استفاده کنند ،حتی وقتی حکمهای ایالتی یا محلی درخصوص استفاده از ماسک
اعمال نمیشود .لطفا ً به انتخاب آنها برای زدن ماسک برای محافظت از خود ،خانواده و جوامعشان احترام بگذارید .توجه
داشته باشید که اگر ماسک میزنید ،ممکن است در مواردی که برای اهداف شناسایی هستند ،از شما خواسته شود که
ماسک خود را برای مدتزمان بسیار کوتاهی بردارید.
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