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 COVID-19طول دستورالعمل استفادە از ماسک در

ات    2022سپتام�ب  12خالصه تغی�ی
 های معمو� و تنف� شدە توسط ماسکشدە درمورد سط�ح مختلف محافظت ارائه اطالعات اضافه  •
، مرا�ز Centers for Disease Control and Prevention )CDCتوص�ه شدە برای همسویی با روزرساین به •

ی از آن) برای ماسک زدن ل ب�ماری و پ�شگ�ی  های عمو� ��سته(فقط انگل��) در مح�ط  کن�ت
غ�ی از مرا�ز  های همگاین مح�ط شدە م��وط به اینکه چه زماین با�د از ماسک در روزرساین های بهتوص�ه •

 (فقط انگل��) استفادە کرد  های سالمتمراقبت
(فقط انگل��) با�د در فضای ��وش�دە ماسک  عامه مردمشدە م��وط به زماین که روزرساین های بهتوص�ه •

 »CDCدر جامعه به گواە  COVID-19بزنند، مطابق با «سطح شی�ع 

 مقدمه 
دار تخص� مانند وقیت ماسک معمو� �ا ماسک تنف� (مثل ماسک زن�د، عالوە بر خودتان، به ) �N95sهای ف�ل�ت

ن کمک � را کاهش   COVID-19تواند شی�ع استفادە از ماسک معمو� �ا ماسک تنف� � کن�د. محافظت از اطراف�انتان ن�ی
، مانند دهد، جان دهای ترکییب س (به چند ز�ان  روز بودنبهها را نجات دهد و اقتصاد را باز نگه دارد. راه�ب د�گر در دس�ت

ی از ب�ماری شد�د و کاهش است) وضع�ت وا�سیناسیون و استفادە از ماسک معمو� �ا ماسک تنف�، � تواند به پ�شگ�ی
 های سالمت کمک کند. فشار بر س�ستم مراقبت

س خود که باالت��ن ک�ف�ت را دارد و   ماسک معمو� �ا ماسک تنف�با�د از  س است) در دس�ت (به چند ز�ان د�گر در دس�ت
 the National Institute for Occupationalمورد تأی�د های تنف�  کامً� اندازە صورتتان است استفادە کن�د. ماسک

Safety and Health  ،�مؤسسه م� ا�مین و سالمت شغ)NIOSH(  مثل) (��فقط انگل)N95s در صورت استفادە ،(
�ن محافظت را  ن کنند و �س از آن ماسک ارائه � درست ب�ش�ت های ) و ماسکKF94sو  KN95sالمل� (مثل های تنف� بنی

(فقط انگل��)  COVID-19ر ابتال به ن�ع شد�د ب�ماری در خطای صورت قرار دارند. ا�ر های پارچهجرا� و سپس ماسک 
�ایب ماسک های سالمت خود مشورت کن�د تا مطلع ش��د آ�ا الزم است آزمون تطبیق دهندە مراقبتقرار دار�د، با ارائه
�ایب ن تطبیق های تنف� را که ن�ازی به آزمو های د�گر ماسک را انجام ده�د �ا اینکه با�د گ��نه  NIOSHتنف� موردتأی�د 

�د. برای کسب اطالعات ب�ش�ت در�ارە آزمون تطبیق  صفحه وب �ایب و انتخاب ماسک، به ندارند در نظر بگ�ی
Washington State Department of Labor and Industries  وزارت کار و) ، ن ) در�ارە  L&Iصنایع ا�الت واشنگنت

س است) مراجعه کن�د.  ماسک زدن داوطلبانه  (به چند ز�ان د�گر در دس�ت

ن های معمو� و ماسکبرای کسب اطالعات ب�ش�ت در�ارە انواع مختلف ماسک  های تنف� و نحوە بهبود تطبیق �افنت
س است) مراجعه کن�د. در این  های تنف�ها و ماسکانواع ماسک ماسک، به   صفحه وب(به چند ز�ان د�گر در دس�ت

های تنف� با چه ک�فییت ذرات را ها و ماسک(فقط انگل��)، اطالعایت ارائه شدە است در�ارە اینکه انواع مختلف ماسک 
ن در ماسکف�ل�ت � ا�� اصالحایت برای بهبود تطبیق �افنت شود. افرادی که ها انجام �کنند، از جمله اینکه در چه �ش

دار توانند از محافظ صورت (ش�لد) پارچه توانند از ماسک استفادە کنند، �رفتاری �ا پزش� ن� دل�ل وضع�ت رشدی،به
، ا�ر استفادە از ماسک ک�پ دشوار باشد، � ن جمله برای کودکان توان از این ش�لدها استفادە کرد؛ ازاستفادە کنند. همچننی

حال، با�د اذعان داشت که این ش�لدها سطح بااین  . K-12در مرا�ز مراقبت از کودکان، اردوهای روزانه و مدارس 
برای اطالع از  کنند. کنندە فراهم ن�محافظت �کسایف با ماسک ک�پ �ا ماسک تنف� را برای شخص استفادە 

(مراقبت از کودکان)،   K ،(Child Care-12(مدارس  Schools-K 12های برنامه های استفادە از ماسک، به دستورالعمل
Early Learning آموزش برای سال)  ،( (اردوهای  Day Camp(رشد نوجوانان) و  Youth Developmentهای ابتدایی

،  Washington State Department of Health روزانه) ن ) (به چند ز�ان د�گر  WA DOH(ادارە سالمت ا�الت واشنگنت
، ن س است) مراجعه کن�د. همچننی س  (به چند ز�ان د�گر  های خا� از افراد برای گروە  CDCمالحظات به   در دس�ت در دس�ت

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://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
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.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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ال�ه، دستمال � و  ای تکهای پارچههای دارای در�چه �ا هوا�ش، ماسک استفادە از ماسک  DOH. است) مراجعه کن�د 
های تک  کند. ال�ه را توص�ه ن�گردن �ا گ�ت

شدە از  های تنف� دارای در�چه هوا در محل کار توان از ماسک(فقط انگل��)، � L&Iسوی مطابق با دستورالعمل منت�ش
 استفادە کرد.  

 به برای مشاهدە فهرسیت از سؤاالت متداول در 
�
(فقط انگل��)  ها مورد ماسکدر DOHصفحه وب مورد ماسک، لطفا

 مراجعه کن�د.  

 شود. های تنف� استفادە �های معمو� و ماسکدر بق�ه این سند، از کلمه ماسک برای اشارە به ماسک 

 ها و دستورات فع� م��وط به سالمت حکم
ن (فقط انگل��)، زندان های سالمتهای مراقبتمح�ططبق دستورات عمو� فع�، استفادە از ماسک در  های محکومنی

ا�ط، مانند شی�ع ب�ماری، مدت �ا بلندمدت بزرگساالن الزا� است.  کوتاە مقامات سالمت عمو� ممکن است در بر�ن �ش
 استفادە از ماسک را الزا� کنند. 

ن  Department of Healthدستور   ا�الت واشنگنت
نظر ها �فمح�ط (فقط انگل��)، استفادە از ماسک در بر�ن  دستور وز�ر بهداشت در خصوص استفادە از ماسک طبق

 از وضع�ت وا�سیناسیون الزا� است: 
  (فقط انگلیسی)  های سالمتهای مراقبتمح�ط  •
ن کوتاە • مدت �ا بلندمدت بزرگساالن در صوریت که شهرستاین که مرکز در آن واقع شدە است مرا�ز زندان محکومنی

س است) جزو دسته متوسط  CDCدر جامعه به گواە  COVID-19سطح شی�ع از نظر  (به ز�ان اسپان�ایی در دس�ت
 �ا باال باشد 

بر متخصصان  (فقط انگل��) پ�دا کن�د. عالوە دستور توان�د در استثنائات محدودی برای این الزام وجود دارد؛ اینها را �
های  مح�ط کنندگان ملزم هستند هنگام حضور در فضاهای ��وش�دە در های سالمت، همه کارکنان و مراجعه مراقبت
وی کند؛ کسب سالمت هایمراقبت وکارها  (فقط انگل��) از ماسک استفادە کنند. هر فرد موظف است از این دستور پ�ی

�ان خود اجرا کنند.   ن وظ�فه دارند این دستور را درخصوص کارکنان و مش�ت  ن�ی

 لغوشدە: دستور فدرال 
ونقل الزا� ونقل عمو� و مرا�ز حملکه ماسک را در حمل  CDCموجب حکم دادگاە، دستور ، به2022آور�ل  18از 
ن سفر و حملشود. بااینکرد، د�گر اجرا ن�� ونقل عمو� برای همه  حال، ماسک همچنان ابزار مه� برای ا�من نگه داشنت

س است) به کارکنان و مسافران دو سال به باال توص�ه � CDCهمسو با  WA DOHاست.  کند  (به چند ز�ان د�گر در دس�ت
ونقل، از ماسک استفادە کنند. برای ونقل عمو�، شامل وسا�ل نقل�ه و مرا�ز حملهای ��سته حملکه در تما� مح�ط

، به   (فقط انگل��) مراجعه کن�د.  ونقل عمو�های حملمح�ط کسب اطالعات ب�ش�ت

ن    اعالم�ه فرماندار ا�الت واشنگنت
COVID-Proclamation 20 25.19- 19 وکارھا در قبال مشتریان و کارکنان درھای کسباطالعات مربوط بھ مسئولیت

Washington Ready  ن برای مقابله با   20-25.19(اعالم�ه  واشنگنت
گ

(فقط بھ    )COVID-19فرماندار در خصوص آماد�
(فقط به   ا�مین کارگران) -  21-08(اعالم�ه  Safe Workers –08 -Proclamation 21زبان انگلیسی در دسترس است) و 

س است)  ذکر شده است. ز�ان انگل�� در دس�ت

 

 

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.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
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 Washington State Labor and Industries (L&I)اعالم�ه فرماندار و 
 

ھای کاری الزامی اگرچھ طبق اعالمیھ فرماندار کھ در باال بھ آن اشاره شده است، معموالً استفاده از ماسک در اکثر محیط
ی از الزامات و دستورالعملنیست، کارفرمایان ھمچنان موظف بھ رعایت  (فقط    COVID-19های م��وط به پ�شگ�ی

کنندگان باید توانند استفاده از ماسک را الزامی کنند و مراجعھوکارھای خصوصی میانگلیسی) ھستند. عالوه بر این، کسب
ن فضایی که در آن حضور دار�دبھ   Proclamationواسطھ اعالمیھ فرماندار با نام انگلیسی) احترام بگذارند. بھ (فقط  قواننی

Safe Workers –08 -21  کارکنان حق دارند در محل کار از ماسک    (فقط انگلیسی)،  ران)ا�مین کارگ  -  21-08(اعالم�ه
(قوانین اداری   Washington Administrative Codeدر  296-62-609(بند  WAC 296-62-609استفاده کنند. 
(فقط بھ زبان انگلیسی در دسترس است) از حق کارکنان برای زدن ماسک در شرایط اضطراری  ))WACواشینگتن، 

توانند کارکنان را از استفاده  یسی)، کارفرمایان نمی(فقط انگل WAC 296-62-609مطابق با کند. سالمت عمومی حمایت می 
طور محدود  از ماسک معمولی، ماسک تنفسی، یا سایر وسایل یا تجھیزات حفاظت فردی منع کنند، مگر در مواردی کھ بھ

ی از با نام  L&Iبھ مقالھ  موجب قانون مجاز باشد.بھ : انتخاب برای ماسک زدن در محل کار در زماین که COVID-19پ�شگ�ی
  مراجعھ کنید تا اطالعات بیشتری کسب کنید. (بھ چند زبان دیگر در دسترس است) الزا� برای این کار وجود ندارد 

 مقامات و نهادهای مح� سالمت عمو� 
ل ب�ماریمقامات مح� سالمت این ا ها در حوزە قضایی خود صادر کنند. خت�ار را دارند که دستورهای سالمیت را برای کن�ت

انهاین دستورها ممکن است سخت ی داشته تر از دستورهای موجود در سطح ا�الت باشند، اما نبا�د سختگ�ی ی کم�ت گ�ی
(فقط انگل��) خود صحبت کن�د و همه دستورهای بهداشیت م��وط به آن منطقه را دنبال  حوزە مح� سالمتباشند. با 

 کن�د. 

 ها توصیه
 های ک� سالمت عمو� عالوە بر الزامات خاص فوق آمدە است.  در ز�ر توص�ه

 ونقل عمو� های حملمح�ط 
WA DOH � در بر�ن از   ونقل عمو�های ��سته حمل�ط محکند که کارکنان و مسافران دو سال به باال در توص�ه)

و، تا��، وسا�ل نقل�ه  ز�ان س است)، ازجمله وسا�ل نقل�ه (مانند هواپ�ما، ات��وس، قطار، فرابر، م�ت های د�گر در دس�ت
ا� و حمل اضطراری) و قطبسفر اش�ت های ات��وس �ا فرابر، ونقل (مانند فرودگاە، پا�انههای حملونقل پزش� غ�ی

) از ماسک �ا ماسک تنف� ک�پ استفادە کنند. اینها مح�ط �ستگاە ا و، و بنادر در�ایی هایی هستند که های قطار �ا م�ت
های اتصال به کنند و ممکن است شل�غ باشند و/�ا ته��ه ضع��ن داشته باشند (مانند پل �س�اری از افراد از آن عبور �

توانند با استفادە از ماسک �ا ماسک تنف� ک�پ از خود و اطراف�ا�شان  هواپ�ما در فرودگاە). مسافران و کارکنان �
 به ونقل عمو� برای همه ا�منمحافظت کنند تا سفر و حمل

�
، لطفا دستورالعمل تر شود. برای اطالع از جزئ�ات ب�ش�ت

CDC س است) مراجعه کن�د،   ونقل عمو�های حملبرای استفادە از ماسک صورت در مح�ط (به چند ز�ان د�گر در دس�ت
شوند. برای اطالع از دستورالعمل استفادە از ماسک در ات قب� ا�نون توص�ه محسوب �اما توجه داشته باش�د که الزام

  Schools-K 12ای ه در برنامه COVID-19الزامات و رهنمودهای م��وط به کاهش انتقال های مدارس، به ات��وس
)،  (آموزش برای سال Early Learning(مراقبت از کودکان)،   Child Care)، K-12(مدارس   Youthهای ابتدایی

Development  (رشد نوجوانان)، وDay Camp ) (اردوهای روزانه)wa.gov(  .مراجعه کن�دWA DOH   متصد�ان
 همه مردم حما�ت کنند.   کند تا از ماسک زدن توسط ونقل عمو� را �ش��ق �حمل

 های سالمتهای مراقبت ماسک زدن در مح�ط 
های سالمت از  های مراقبت(فقط انگل��)، با�د در مح�ط  دستور وز�ر بهداشت در خصوص استفادە از ماسکمطابق 

ل های سالمت �های مراقبتماسک استفادە شود. همه مح�ط ات حفاظت شخ� و دستورالعمل کن�ت ن توانند به تجه�ی

https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
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.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
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ل عفونت توص�همنبع در  ی و کن�ت  DOHهای سالمت، های مراقبتدر مح�ط  CoV-SARS-2های موقت برای پ�شگ�ی
391-420 )wa.gov(  .داشته باشند �  (فقط انگل��) دس�ت

کز مراقبت های عمومی غیر از مرا های مربوط به استفاده از ماسک برای محیطتوصیه
 های س��مت

س اس CDCدر جامعه به گواە   COVID-19سطح شی�ع  وقیت  ت) متوسط �ا باال باشد، استفادە (به ز�ان اسپان�ایی در دس�ت
 شود: های ز�ر توص�ه �از ماسک در فضای ��سته برای افراد دو سال به باال در مح�ط

 (فقط انگل��) خانمانندە خدمات به افراد یب ده مرا�ز ارائه •
، کشیت (فقط انگل��) (مانند کشیت  های تجارت در�ایی مح�ط • های باری، کشیت های تجاری حامل غذاهای در�ایی

 وز) های کر 
ممکن است؛ مانند  گذاری اجتما� بههای کاری شل�غ که در آن رعا�ت فاصلهمح�ط • دل�ل طب�عت آن مشاغل غ�ی

شدە از سوی  ونقل ارائهبندی مواد غذایی و فرآوری محصوالت گوشیت و حملها، مرا�ز �ستهانبارها، کارخانه
 کارفرما.  

ک در مرا�ز عمو� (غ�ی از اتاق خواب • وط زندان�ان برای ها) ازمناطق مش�ت جمله مرا�ز آزادسازی موقت و م�ش
، مرا�ز اسکان موقت، مرا�ز توانبخ�ش نوجوانان �ا   و مرا�ز اسکان موقت کارگران  ها بازداشتگاەکار�ایب

ن کوتاەدر زندانهایی که افراد بازداشیت فضاهای ��وش�دە در مح�ط  • مدت �ا بلندمدت بزرگساالن، های محکومنی
 های دادگاە) (مانند اتاقهای نوجوانان حضور دارند مرا�ز توانبخ�ش نوجوانان �ا بازداشتگاە

o  19سطح شی�ع توجه داشته باش�د که وقیت-COVID  در جامعه به گواەCDC   به ز�ان اسپان�ایی در)
س است) متوسط �ا باال است، بنا به دستور وز�ر بهداشت، ماسک زدن برای افراد پن ج سال به باال  دس�ت

ن کوتاەدر زندان  است.  الزا�مدت �ا بلندمدت بزرگساالن های محکومنی
o � ن توص�ه س (در بر�ن ز�ان ح مرکز عوامل در سطشود که وقیت به مرا�ز تأدییب ن�ی ن در دس�ت های د�گر ن�ی

 دهندە افزا�ش خطر ابتال است، از ماسک استفادە کنند.  است) �شان 

 �ا کار � افرادی که در مح�ط
گ

ون از این مح�ط و کنند، وقیت در این مح�ط های فوق زند� ، وقیت ب�ی ها حضور ندارند (�عین
وی کنند. های ارائهدر جامعه هستند)، با�د از توص�ه  شدە برای عموم مردم پ�ی

ها)، ممکن است استفادە از ماسک را در وکارها و سازمانهای سالمت (مانند کسبهایی غ�ی از مؤسسات مراقبتمؤسسه
ی درمورد الزام استفادە از ماسک در مح�ط، با�د هرکدام از عوامل ها هنگام تصم�ممرا�ز خود الزا� کنند. این مؤسسه گ�ی

ند:  ز�ر را   در نظر بگ�ی

 پذیری افراد در مح�ط آس�ب •
o  19افرادی که وضع�ت وا�سیناسیون-COVID  س است)،  روز بهآنها ن�ست (به چند ز�ان د�گر در دس�ت

 و ابتال به ن�ع شد�د ب�ماری باشند.  COVID-19معرض ابتال به ب�ش�ت احتمال دارد در 
o  س است) در معرض خطر باالی ابتال به ن�ع  های خاصب�ماریافراد مبتال به (به چند ز�ان د�گر در دس�ت

 قرار دارند.    COVID-19شد�د ب�ماری 
جمله برای مرا�ز مجهز های مرتبط با ته��ه هوا، ازبرای در�افت اطالعات و گ��نه -ک�ف�ت ته��ه در مح�ط  •

، ته��ه مطب�ع و ته��ه هوا (به/فاقد س�ستم  ته��ه و ک�ف�ت هوا برای کاهش انتقال )، به HVACهای گرما��ش
 Environmental Protectionها، چالش هوای پا� در ساختمان(فقط انگل��) و   های موجود در هوا ب�ماری

Agency   ،سازمان حفاظت از مح�ط ز�ست)EPA(  (فقط انگل��) مراجعه کن�د 
�� در مح�ط توانایی افراد برای رعا�ت فاصله • ن  گذاری ف�ی
 ر مح�طد COVID-19شدە شی�ع مشکوک �ا تأی�د •

o شود  های سالمت، ا��دا� توص�ه �های عمو� غ�ی از مرا�ز مراقبتصورت شی�ع ب�ماری در مح�طدر
 که افراد در فضای ��وش�دە از ماسک استفادە کنند. 

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
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://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
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س است) باال است،  CDCدر جامعه به گواە   COVID-19سطح شی�ع  وقیت    DOHو  CDC(به چند ز�ان د�گر در دس�ت
، در فضاهای ��وش�دە از ماسک استفادە کنند. نظر از وضع�ت وا�سیناسیونکنند که همه افراد �فتوص�ه �

خواهند ماسک بزنند از این کار من�ف کنند. برای در�افت مالحظات مبتین بر خطر و  د افرادی را که �مؤسسات نبا�
 های فردی درخصوص استفادە از ماسک، به قسمت ز�ر مراجعه کن�د. توص�ه

 های فردی درخصوص استفادە از ماسک توص�ه
تماس نزد�ک داشته COVID-19افرادی که دارای عالئم ب�ماری هستند، نت�جه آزما�ش آنها مثبت است �ا با فرد مبتال به 

س  COVID-19اقدام الزم در صورت مثبت شدن نت�جه اند، مطابق با موارد ذکرشدە در  (به چند ز�ان د�گر در دس�ت
ی در�ارە عالئم درخت تصم�ماست)،  س است) و  (به چند ز�ان د�گر  COVID-19گ�ی اقدام الزم در صورت  در دس�ت

ی احتما� در معرض افراد مبتال به  س است) با�د از ماسک �ا ماسک  COVID-19قرارگ�ی (به چند ز�ان د�گر در دس�ت
ها و دستورات  حکم ا�ر در مح�� استفادە از ماسک الزا� باشد، افراد با�د مطابق با  تنف� با ک�ف�ت باال استفادە کنند. 

وی کنند.  فع� م��وط به سالمت  (فقط انگل��) از این الزام پ�ی

ا��، � ی در د. هنگام تصم�متوان�د از ماسک استفادە کن�در هر �ش مورد استفادە �ا عدم استفادە از ماسک، عوامل ز�ر  گ�ی
�د:   را در نظر بگ�ی

وضع�ت وا�سیناسیون شما و وضع�ت وا�سیناسیون اطراف�انتان. افرادی که وضع�ت وا�سیناسیون و دوزهای  •
س است)، ب�ش�ت از بق�ه درمعرض ابتال به  روز بهآنها  COVID-19تق��یت  ن�ست (به چند ز�ان د�گر در دس�ت

COVID-19    .و ابتال به ن�ع شد�د ب�ماری قرار دارند 
ا�ط پزش� شما  • س است).  �ش ا�ط پزش� اطراف�ان شما که درمعرض خطر ابتال   (در چند ز�ان د�گر در دس�ت و �ش

عرض ابتال هستند.  افرادی که وضع�ت پزش� خا� دارند، ب�ش�ت از بق�ه درم COVID-19به ن�ع شد�د ب�ماری 
 و ابتال به ن�ع شد�د ب�ماری قرار دارند.     COVID-19به 

•  
گ

 های مح�� که در آن هست�د (مثً�، شل�غ بودن، ته��ه ضع�ف، فضای ��وش�دە). و�ژ�
س است) CDCدر جامعه به گواە  COVID-19سطح شی�ع  •  (در چند ز�ان د�گر در دس�ت

o  است،   باال وقیت سطح شی�ع ب�ماری در جامعهCDC  وDOH � نظر از وضع�ت کنند که �فتوص�ه
   ، در فضاهای ��وش�دە از ماسک استفادە شود. وا�سیناسیون

o  است،  متوسط �ا ز�اد هنگا� که سطح شی�ع ب�ماری در جامعهCDC  وWA DOH � کنند که توص�ه
هستند (به چند ز�ان د�گر در   COVID-19در معرض خطر باالی ابتال به ن�ع شد�د ب�ماری افرادی که 

س است) در فضای ��وش�دە و اما�ن عمو� از ماسک �ا ماسک تنف� با ک�ف�ت باال استفادە  دس�ت
 �ا اجتما� با فردی دارند که درمعرض خطر ابتال به ب�ماری شد�د قرار 

گ
 کنند. افرادی که تماس خان�

 دارد، با�د هنگام حضور در فضای ��سته با آنها، از ماسک با ک�ف�ت باال استفادە کنند. 

 COVID-19منابع و اطالعات ب�ش�ت در مورد 
ن  COVID-19وضع�ت کنوین درمورد  (به  عالئم(فقط انگل��)،  Insleeهای فرماندار ب�ان�ه (فقط انگل��)،  در واشنگنت

س است)  �ا�ت آن, چند ز�ان د�گر در دس�ت
گ

س است) چگون�  و زمان دادن آزما�ش ، (به چند ز�ان د�گر در دس�ت
گ

چگون�
س است) و  توسط افراد  � به وا�سن(به ز�ان اسپان�ایی در دس�ت س است) اطالعات  محل دس�ت (به ز�ان اسپان�ایی در دس�ت

، به بخش  روز کسب کن�د. به   (فقط انگل��) مراجعه کن�د.  سؤاالت متداولبرای کسب اطالعات ب�ش�ت

دهد که جوامع  ها �شان �حال، دادەدهد. بااینرا افزا�ش ن�  COVID-19تنهایی خطر ابتال به نژاد/قوم�ت �ا مل�ت افراد به
ن  ات نژادپرستانه و بهقرار گرفته COVID-19تأث�ی طور نامتناسیب تحتپوست به رنگنی و�ژە نژادپرسیت  اند. علت این امر، تأث�ی

ی برای محافظت از خود و جوامعشان �ای است که به بر�ن گروەساختاری  باورهای من�ن به مبارزە  د. ده ها فرصت کم�ت
ی از انتشار شا�عات و اطالعات نادرست، اطالعات دقیق را با د� (فقط انگل��).  کنند با ب�ماری کم� ن� گران برای جلوگ�ی

 رساین کن�د. هم

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/COVIDsick20ANDexposedFARSI.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Farsi.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickFARSI.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickFARSI.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://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/testing-covid-19
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://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
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ن در�ارە شی�ع و�روس کرونای  Department of Healthصفحه  • (فقط  )COVID-19( 2019ا�الت واشنگنت
 انگل��)

ن  • س است) ) COVID-19در�ارە و�روس کرونا (پاسخد� ا�الت واشنگنت  (به چند ز�ان د�گر در دس�ت
ن حوزە �ا ادارە سالمت مح� •  (فقط انگل��) �افنت
س است)) COVID-19در�ارە و�روس کرونا ( CDCصفحه  •  (به چند ز�ان د�گر در دس�ت

�د.  0127-525-800-1ما به شمارە  COVID-19با خط تلفن مستق�م اطالعات سؤال د�گری دار�د؟    تماس بگ�ی
 گویی خط مستق�م: های پاسخساعت 

 شب 10صبح تا  6روزهای دوشنبه، از ساعت  •
 ع�   6صبح تا  6شنبه تا �کشنبه از ساعت روزهای سه •
  ع� 6صبح تا   6(فقط انگل��)، از ساعت  تعط�الت عمو� ا�الیت  •

ز�ان خود را  و   کل�د م��ــع (#) را فشار ده�دمنظور استفادە از خدمات ترجمه شفا�، هنگا� که تماس پاسخ دادە شد، به
 با ارائهاعالم کن�د

�
های سالمت دهندە مراقبت. برای پرس�دن هرگونه سؤال در�ارە سالمت خودتان �ا نتایج آزما�ش، لطفا

�د.   خود تماس بگ�ی

�د. افراد ناشنوا �ا دچار مشکالت  0127-525-800-1برای درخواست این سند در قالیب د�گر، با شمارە تلفن  تماس بگ�ی
 با شمارە 

�
، لطفا ند �ا به �شاین  Washington Relay( 711شنوایی ا�م�ل ارسال    civil.rights@doh.wa.gov) تماس بگ�ی

 کنند. 

    Aپیوست 

 های سالمت مح�ط مراقبت 
های های سالمت و مح�طهای مراقبت(فقط انگل��)، مح�ط خصوص استفادە از ماسک دستور وز�ر بهداشت در طبق 

های شود که در درجه اول برای ارائه خدمات مراقبتای گفته �مراقبت بلندمدت به هر مح�ط عمو� �ا خصو�
باشد که در درجه اول برای شوند، به استثنای بر�ن موارد. ا�ر در مرکزی واقع شدە سالمت حضوری به افراد استفادە �

های سالمت �ا عنوان مرکز مراقبتشود، مانند ب�مارستان، کل این مرکز بههای سالمت استفادە �ارائه خدمات مراقبت
وط به موارد استثناء و معاف�تمرکز مراقبت بلندمدت محسوب � های موجود در دستور استفادە از پوشش  شود و م�ش

آن مرکز از پوشش صورت استفادە شود. ا�ر در مرکزی واقع شدە باشد که در درجه اول برای صورت، با�د در �تا� 
های سالمت �ا  شود، مح�ط مراقبتهدف د�گری مانند داروخانه در فروشگاە مواد غذایی �ا دف�ت پرستار مدرسه استفادە �

شود، اما سایر  خدمات سالمت استفادە �مح�ط مراقبت بلندمدت فقط شامل مناط�ت است که در درجه اول برای ارائه 
وط به موارد استثناء و معاف�تمناطق آن مرکز را شامل ن� هایی که در دستور استفادە از پوشش صورت وجود  شود. م�ش

جز  های سالمت هستند با�د از پوشش صورت استفادە شود. بهدارد، در مناط�ت که در درجه اول مخصوص ارائه مراقبت 
های نامههای سالمت شامل افرادی هستند که دارای گوا�دهندگان مراقبتاند، ارائهدر ز�ر مستثین شدە مواردی که 

ن افرادی که  های سالمت ای مراقبتنامه حرفهالزامات اعطای گوا�ذکرشدە در فهرست  (فقط انگل��) باشند و همچننی
ن گوا�  بر متخصصان مراقبت های سالمت را ارائه دهند. عالوەنامه اجازە دارند خدمات مراقبتطبق قانون بدون داشنت

های های مراقبتکنندگان ملزم هستند هنگام حضور در فضاهای ��وش�دە در مح�ط های سالمت، همه کارکنان و مراجعه 
 از ماسک استفادە کنند. سالمت 

 های مراقبت بلندمدت ارائه شدە است: های سالمت و مح�طهای مراقبتانحصاری از مح�طدر ز�ر فهرسیت غ�ی 
 ها؛ های و�ژە شامل، اما نه محدود به، ب�مارستانمرا�ز مراقبت •
 های و�ژە بلندمدت؛ مرا�ز مراقبت •
ی؛  •  مرا�ز توانبخ�ش به ب�ماران �س�ت
ی، شامل، اما نه محدود به، مرا�ز ارز�ایب و درمان، مرا�ز مرا�ز ارائه  • خدمات سالمت رفتاری به ب�ماران �س�ت

 زدایی ا�من؛ روزی، مرا�ز سم درماین شبانه

https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/fa/node/3629
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
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
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، خانهروزی مراقبت بلندمدت، شامل، اما نه محدود به، آسا�شگاە مرا�ز شبانه •
گ

های  ها، مرا�ز کمک به زند�
شود، و  شدە جامعه ارائه �روزی تأی�دهای شبانهیی که در آن خدمات و �شتیباین هامراقبت از بزرگساالن، مح�ط 

فته؛ مرا�ز ارائه  دهندە خدمات پ��ش
 شود؛ های سالمت ارائه � های س�ار �ا د�گر وسا�ل نقل�ه که در آن مراقبتدرمانگاە •
، مطب • ن دهندە خدمات سالمت رفتاری ا�ز ارائهها و مر مرا�ز درمان ��ایی شامل، اما نه محدود به، مرا�ز د�ال�ی

 پزشکان، مشاوران سالمت روان و متخصصان اختالل سوءم�ف مواد مخدر)؛  (شامل مطب روان
ش�؛  • ن ش� و مرا�ز تخص� دندان�پ ن  دندان�پ
؛پزش� و بینایی مرا�ز چشم •  سن�ب
)؛ ها (غ�ی از مناطق خردەداروخانه •  فرو�ش
ن مطب • های سالمت مانند  هایی غ�ی از مرا�ز مراقبتشدە در مح�ط های ماساژ درماین (این مورد شامل مناطق تعینی

 شود)؛ ها خدمات ماساژ ارائه �اسپاها و مرا�ز سالمت/تناسب اندام است که در آن
 صل و ستون فقرات)؛ های کایرو�را�ت�ک (اصالح مشکالت مفا مطب •
 های مامایی و مرا�ز مستقل زا�مان؛ مطب •
 مرا�ز جداسازی و/�ا قرنطینه؛   •
؛  مرا�ز جرا� •  های ��ایی
 های فوری؛  مرا�ز مراقبت •
 های آسا�شگا�؛ ومرا�ز مراقبت •
ل، مراقبت شخ� �ا خدمات هایی که در آن خدمات مراقبتمح�ط • ن ل، مراقبت در م�ن ن های سالمت در م�ن

 شود.   کنند ارائه �دهندگاین که ه��نه خدمات را در�افت �سوی ارائهقبت آسا�شگا� ازمرا

 شود: های مراقبت بلندمدت شامل موارد ز�ر ن�های سالمت و مح�طهای مراقبتمح�ط
جمله (از شود ها برگزار �هایی که در آن رو�دادهای ورز�ش و رو�دادهای دارای تماشا�ر �ا د�گر گردهمایی مح�ط •

غ�ی از مناط�ت که در درجه دهند)، بهنامه به باز�کنان خدمات مراقبت ارائه �که م���ان ورز�ش دارای گوا�زماین 
ن های سالمت استفادە �اول برای ارائه خدمات مراقبت های اول�ه  شدە برای ارائه کمکشوند، مانند مناطق تعینی

 های مراقبت سالمت هستند)؛ (که مح�ط 
، وزارت کودکان، Department of Children, Youth & Families )DCYFسوی های دارای مجوز ازرورشگاەپ •

 اند؛  نظر گرفته �شدەهای سالمت درها) که در درجه اول برای ارائه خدمات مراقبتنوجوانان و خانوادە
 شود؛ ه ن�های سالمت به مردم ارائگونه خدمات مراقبتمرا�ز تحق�قایت که در آن هیچ •
ش�؛ دهندە مراقبتهای ارائه مح�ط • ن  های سالمت دام�پ
ل حیوانات؛ سازمان •  های کن�ت
 انتفا�؛ وجوامع ا�ساین غ�ی  •
رساین �جوآنای پزش� خدمات ها مشاوران ماریهایی که در آن جمله آنجوآنا، ازفرو�ش ماریهای خردەفروشگاە •

 کنند. 

ن کسبا�ر مرکز مراقبت وکار آنها را رعا�ت  های سالمت ملزم بداند که در فضای باز از ماسک استفادە کن�د، با�د قواننی
، بخش  ن فضایی که در آن حضور دار�د»«کن�د. برای کسب اطالعات ب�ش�ت (فقط انگل��) را ببین�د. برای در�افت  قواننی

ل منبعجمله های دقیق، ازلعملدستورا های (فقط انگل��) و دستورالعمل بازد�د از بر�ن مرا�ز مراقبت دستورالعمل کن�ت
 به صفحه 

�
، لطفا ی از عفونت بهداشیت ه  (فقط انگل��) مراجع های سالمتهای مراقبتدر مح�ط COVID-19پ�شگ�ی

 کن�د. 

 قوانین فضایی که در آن حضور دارید 
ھا این حق را دارند کھ قوانینشان را برای زدن ماسک در مرکز یا مؤسسھ خود  ھا، مراکز و مؤسسھوکارھا، سازمانکسب

و ممکن است استفاده (فقط انگلیسی) ھستند  L&Iالزامات وکارھا ملزم بھ رعایت تمامی شرایط مربوط بھ تعیین کنند. کسب

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
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دستور وزیر بھداشت در  نسبت بھ ھا (مثالً در فضای باز) اجباری کنند تا محافظت بیشتری از ماسک را در برخی محیط
 (فقط انگلیسی) ایجاد کنند.  خصوص استفاده از ماسک

تری را  کنندهمنظور کاھش انتقال بیماری در جامعھ، مقامات محلی سالمت عمومی ممکن است دستورھای محافظتبھ
دستور وزیر بھداشت درخصوص استفاده از این قوانین ممکن است نسبت بھ  ص استفاده از ماسک اعمال کنند.درخصو
 کننده باشند. توانند کمتر محافظتھ محافظت بیشتری برخوردار باشند، اما نمیاز درج (فقط انگلیسی) ماسک

عالوه، برخی از افراد ممکن است نیاز داشتھ باشند یا تصمیم بگیرند کھ ھمچنان بھ استفاده از ماسک ادامھ دھند. آنھا  بھ
یا محلی درخصوص استفاده از ماسک   ھای ایالتیھای عمومی از ماسک استفاده کنند، حتی وقتی حکمحق دارند در مکان

شود. لطفاً بھ انتخاب آنھا برای زدن ماسک با ھدف محافظت از خود، خانواده و جوامعشان احترام بگذارید.  اعمال نمی
زنید، ممکن است در مواردی کھ برای اھداف شناسایی ھستند، از شما خواستھ شود کھ توجھ داشتھ باشید کھ اگر ماسک می

 زمان بسیار کوتاھی بردارید.ا برای مدتماسک خود ر

 

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
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
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