
 
Updated December 5, 2022 Dari 
DOH 420-360  

 COVID-19راهنمای موقت �ست خودی 

ات  ،  5خالصه تغی�ی   2022دسم�ب
 سال 2معلومات اضافه شدە در�ارە استفادە از �ست های خودی در اطفال ز�ر سن  •
 باشد چه با�د انجام ده�د وقیت نت�جه �ست شما من�ف معلومات آپد�ت شدە در مورد  •

 مقدمه
 خ�� مهم است. انجام �ست در چندین حالت مف�د است:   COVID-19انجام �ست بخاطر کمک در قسمت کاهش شی�ع 

ی عالئم  درختدار�د، با�د در ا�ع وقت �ست انجام ده�د و مراحل موجود در  COVID-19ا�ر عال�م  • تصم�م گ�ی
19-COVID  .(به ز�ان های اضا�ف موجود است) را دنبال کن�د 

احتماال در معرض چه با�د کرد ا�ر شما های  است، با�د راهنمایی  COVID-19ا�ر در معرض شخ� قرار دار�د که مبتال به   •
های د�گر موجود است)، �شمول انجام دادن �ست، را (به ز�ان مبتال است COVID-19شخ� قرار گرفته باش�د که به 

 دنبال کن�د. 
ف در معرض فرد مبتال به  • باش�د، گا� اوقات آ�اە ن  COVID-19حیت ا�ر هیچ ن�ع عال�م هم نداشته باش�د و از قرار گرفنت

 ممکن است قبل از انجام �ک فعال�ت در آیندە، مانند سفر، �ست انجام ده�د. 

ک�ت جمع توان�د از های ص�، �ک سا�ت انجام �ست صحت عامه �ست ش��د و �ا �توان�د توسط �ک ارا�ه دهندە مراقبت�
جام شود، استفادە کن�د. بع�ف اوقات به �ست خودی تواند در خانه �ا هر جای د�گری انکه �  �ست خودی  �ا آوری خودی 

ف گفته � شود. در حال حا�ف ک�ت ل" �ا " �ست بدون �سخه" ن�ی ف "، "�ست در م�ف
گ

های جمع آوری خودی و �ست "�ست خان�
. آنها  COVID-19شوند، به این معیف که آ�ا احتماً� در حال حا�ف ، استفادە �عفونت فع�خودی موجود برای معاینه  دار�د �ا خ�ی

 . داشته ا�د �ا خ�ی  COVID-19این معلومات را ارا�ه ن� کنند که آ�ا در گذشته 

ک�ت های جمع آوری خودی و �ست خودی با �سخه �ا بدون �سخه در دواخانه �ا پرچون فرو�ش موجود است. برای �س�اری از 
وریب�مه های خصو�  �ست خودی شخص تحت ب�مه را در ماە تحت پوشش قرار دهند.  8به انگل��) تا  است (�ف �ف

ا�ط در�افت �ست های را�گان  ف واجد �ش ، Department of Health (DOHاز   COVID-19خانوادە های �ا� ا�الت همچننی
کار اضا�ف عالوە بر هر ابتکار    (�ست کوو�د ب� بگ���د) هستند. این �ک Say Yes!  COVID Testوزارت صحت) از ط��ق ابتکار  

�ست را�گان در ماە � شود.   10فدرال است. در حال حا�ف خانوادە ها � توانند هر ماە دو سفارش بدهند که شامل حدا��� 
 Home)خانه  d Test (sayyescovidhometest.orgTo Covi! Say Yes -)(سفارش ها را � توان �شکل آنالین از ط��ق 

انجام داد. مهم است که آمادە باش�د و در   DOH COVID-19 1-800-525-0127(موجود در ز�ان های د�گر) �ا از ط��ق شمارە 
ورت �ست کن�د. �شکل عم س داشته باش�د تا در صورت �ف و� � توان توقع داشت که �ست ها  صورت ن�از �ست ها را در دس�ت

 روز �س از در�افت سفارش برسند، ا�رچه ممکن است در بخش های مختلف ا�الت متفاوت باشد.  4تا  2در 

 ، ،ادارە غذا و دوای ا�االت متحدە) هیچ �ست آنیت جن ��ــــع  US Food and Drug Administration)FDA در حال حا�ف
COVID-19  سال را تای�د �ا مجاز نکردە است. در حال�که، �ست های آنیت جن ��ــــع   2در خانه را برای استفادە در اطفال ز�ر سن

،  2در خانه ممکن است به طور مصؤن در اطفال ز�ر سن  ف ف و انجام �ست سال برای اهداف �س از در معرض قرار گرفنت قرنطنی
سال دارند، �ست آنیت جن  2عال�م استفادە شود. توص�ه � شود والدین �ا ��رستایف که تصم�م به انجام �ست اطفال ز�ر سن 

 ��ــــع در خانه را خودشان انجام دهند.  

تای�د �ا مجاز نکردە است، سال  2در خانه را برای استفادە در اطفال ز�ر سن  COVID-19�ست آنیت جن ��ــــع  FDAاز آنجایی که 
) مجاز به انجام �ست های ��ــــع انیت جن در MTSبا جواز سا�ت �ست طیب اجازە دادە شدە ( مرا�ز مراقبت اطفالو   K-12مکاتب 

 را برای  مرا�ز مراقبت اطفالو   K-12سال ن� باشند. مکاتب  2خانه در اطفال ز�ر سن 
گ

� توانند �ست های ��ــــع انیت جن خان�
ف بخاطر استفادە آنها ارا�ه نمایند. والد   ین �ا مراقبنی

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://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Dari.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://sayyescovidhometest.org/
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این به معنای آزما��ش است که خودتان  این سند راهنمایی را در�ارە اینکه بعد از انجام �ست خودی چه با�د بکن�م، ارا�ه � کند. 
 سال �شدە است.  های ص� تج��ز �ا اجرا �شدە و �ا به البراتوار ار ده�د، که توسط ارا�ه دهندە مراقبتانجام �

 راهنمای های تول�د کنندە را �شکل کامل بخوان�د. ا�ر در�ارە  ا�ر از �ست خودی استفادە �
�
کن�د، قبل از استفادە از �ست، حتما

نتایج خود کدام سوال دار�د با ارا�ه کنندە مراقبت های ص� خود صحبت کن�د. بع�ف از مکاتب و مح�ط های کار ممکن است 
ە بحث کن�د تا نت�جه �ست خود ی را برای بازگشت به مح�ط کار �ا مکتب قبول کنند. شما با�د نتایج خود را با کارفرما، مکتب و غ�ی

 .  مشخص شود که آ�ا آمادە بازگشت هست�د �ا خ�ی

) را �شکل آنالین با استفادە از  COVID Test Digital ! Say Yesنتایج �ست خودی را (هم نت�جه مثبت و هم نت�جه من�ف
(به ز�ان اسپانوی موجود است) گزارش بده�د. شما � توان�د از این وس�له برای گزارش دادن هرگونه  Assistant )د�جیت� کمک(

ارش دادن نتایج �ست سفارش ندادە باش�د! گز  Say Yes! COVID Test�ست خودی استفادە کن�د، حیت ا�ر �ست خود را از برنامه 
ش  ف را به�ت درک کن�م.  COVID-19های خودی به ما کمک � کند تا گس�ت  در واشنگنت

 ا�ر نت�جه �ست شما مثبت است
در صورت مثبت بودن نت�جه �ست خودی شما، برای کسب معلومات مفصل در مورد نحوە محافظت از خود و د�گران، �شمول 

 دس
گ

ف و چگون� � به تداوی ا�ر شما در خطر رو به افزا�ش برای م���ف شد�د قرار دار�د، به اهنمای معلومات در مورد قرنطنی چه �ت
ف مراجعه کن�د.   DOH(به ز�ان های اضا�ف موجود است) به  مثبت باشد  COVID-19با�د انجام داد ا�ر نت�جه �ست  ا�الت واشنگنت

تکرار انجام �ست در صورت مثبت بودن نت�جه �ست توص�ه ن� شود. به ارا�ه دهندە مراقبت های ص� خود در مورد نت�جه 
د. ا�ر کدام سوال دار�د و ن� توان�د به ارا�ه دهندە خدمات ص�  �ست مثبت خود بگ���د و در ج��ان م���ف با آنها در تماس باش�

� داشته باش�د، با شمارە ت�لفون  �د.  0127-525-800-1به این شمارە  WA DOHدس�ت  تماس بگ�ی

ی شدن در شفاخان(تداوی ها و دواها) � COVID-19های مداخله زودهنگام با درمان  ه را تواند خطر ابتال به م���ف شد�د و �س�ت
تر هستند را کاهش دهد. افرادی که ب�ش�ت در معرض که در معرض خطر باالی ابتال به امراض جدی  COVID-19برای افراد مبتال به 

ف  50م���ف شد�د قرار دارند عبارتند از: افراد کهن سال(دارای سن   ف باالتر، افرادی که وا�سنی ، با افزا�ش خطر در سننی سال �ا ب�ش�ت
ف شان به روز ن�ست، و اطفال و بزرگسا ا�ط ص� خاص، مانند ضعف س�ستم معاف�ت بدن. ا�ر فکر �شدە �ا وا�سنی الن با �ش

 با ارا�ه دهندە مراقبت�
�
ا�ط هست�د، لطفا ا�ط بودن خود را برای تداوی کن�د که واجد �ش های ص� خود صحبت کن�د تا واجد �ش

ی قبل از مواجهه)، آنیت  COVID-19 )PrEPهای  ف کنند. ه های مونوکلونال �ا ضد و�روسبادی(جلوگ�ی تأخ�ی نکن�د:  ای خورا� تعینی
وع شود تا موثر واقع شود.  ف بروز عال�م �ث  تداوی با�د ظرف چند روز �س از اولنی

 از 
�
� به منابع را�گان تداوی از راە دور هست�د، لطفا (به ز�ان  COVID-19تداوی از راە دور را�گان برای تداوی  ا�ر عالقه مند دس�ت

اسپان�ایی موجود است) د�دن کن�د و راهنمایی ها را برای تنظ�م �ک وعدە مالقات دنبال کن�د. برای معلومات ب�ش�ت برای خود و ارا�ه 
نیت ، به COVID-19خاص های ص� تان در مورد تداوی های دهندە مراقبت های اضا�ف موجود است) (به ز�ان DOHصفحه ان�ت
 مراجعه کن�د. 

ف نمودن به کمک ن�از دار�د، مانند غذا، ک�ت های مراقبت شخ�، �ا سایر ن�ازها، � توان�د با شمارە ت�لفون   WAا�ر برای قرنطنی
DOH  د تا نت�جه �ست مثبت خود را گزارش ده�د و بگ���د که � خواهم با  0127-525-800-1به این شمارە�  Careتماس بگ�ی

Connect  صحبت کنم، �ا به مرکزCare Connect   ف نمودن �د. ا�ر برای قرنطنی (به ز�ان های اضا�ف موجود است) خود تماس بگ�ی
 نت�جه �ست خود را از ط��ق ت�لفون گزار 

�
ی شود. به کمک ن�از دار�د، لطفا � به کمک جلوگ�ی  ش ده�د تا از تاخ�ی در دس�ت

ف نزد�ک به ر احتما� در معرض شخص ا�ر بطو قرار گرفته باشند و برای آنها  COVID-19خود بگ���د که ممکن در معرض  مخاطبنی
(به بع�ف از ز�ان های د�گر موجود است) را ارسال کن�د. تماس نزد�ک   قرار گرفت�د چه کاری با�د انجام ده�د   COVID-19مبتال به 

 
�
فویت شخص  6ساعته در فاصله   24دق�قه �ا ب�ش�ت در �ک دورە زمایف  15بطور ک� به این معیف است که �ک فرد حداقل جمعا

ف دبودە است. اما، ا�ر در حاالیت قرار گرفته COVID-19مبتال به  دهد، مانند  ر معرض احتما� را افزا�ش �ا�د که خطر قرار گرفنت
هایی مانند ف��اد زدن �ا آواز خواندن، هنوز خطر ابتال به د�گران حیت ا�ر ب�ش فضاهای �سته، ته��ه هوای ضع�ف �ا انجام فعال�ت

روز �س از بروز 10روز) قبل از بروز عال�م و حداقل  2ساعت (�ا 48توان�د از فوت دورتر از شما باشند وجود دارد. � 6از 
ساعت    48شما مثبت بود، ممکن است از  COVID-19را پخش کن�د. ا�ر کدام عال�م نداشت�د اما نت�جه �ست  COVID-19عال�م،

ف شما ب�ش از   COVID-19روز �س از �ست مثبت،  10روز) قبل از مثبت شدن �ست و حداقل   2(�ا  را پخش ده�د. ا�ر دورە قرنطنی

https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-308-COVIDPositive-Dari.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-308-COVIDPositive-Dari.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/prs/emergencies-covid-19/tdawy-hay-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Dari.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Dari.pdf
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ف  روز باشد، مثً� به  10 این دل�ل که هنوز عال�م را تج��ه � کن�د �ا به شدت م��ض هست�د �ا نقص ا�میف دار�د، تا پا�ان دورە قرنطنی
ف نزد�ک خود که ممکن است در معرض  قرار گرفته باشند، به محافظت  COVID-19ساری تل�ت � ش��د. با اطالع دادن به مخاطبنی

 از همه کمک � کن�د.  

) WA Notifyا�ر از  ف تان   COVID-19کن�د و �ست های د�گر موجود است) استفادە �(به بع�ف از ز�ان (پ�ام اطالع رسایف واشنگنت
برای هشدار ناشناس با درخواست نمودن کد تای�دی و تای�دی نت�جه خود در اپل�ک�شن، به  WA Notifyتوان�د از مثبت است، �

 اند استفادە کن�د. این به افرادی که از اپل�ک�شن استفادە � کنند و بطور سایر کار�رایف که ممکن است در معرض آن قرار گرفته
احتما� در معرض قرار گرفته اند این امکان را � دهد تا اقدامات احت�ا� را برای محافظت از خود و افراد اطراف شان انجام دهند. 

ا� گذاشته ن� شود. برای درخواست   WA Notifyهنگام استفادە از  هیچ معلومات شخ� �ا قابل شناسایی جمع آوری �ا به اش�ت
 کد تای�د: 

(�ف به ز�ان  درخواست کد تای�د نمای�د را اسکن کن�د �ا  QR)، کد  iPhone�ا   Androidز دستگاە تلفن خود (با استفادە ا .1
 انگل��): 

 

خود را وارد    COVID-19کند و تار�ــــخ مثبت شدن آزما�ش استفادە �  WA Notifyشمارە تلفن دستگاە خود را که از  .2
 نمای�د. 

3. ") Continueرا انتخاب کن�د. )ادامه " 

-525-800-1ا�الت،  COVID-19�ک کد تای�د درخواست کن�د، شما با�د با شمارە تل�فون مستق�م   WA Notifyتوان�د در ا�ر ن�
�د و سپس # را فشار ده�د و 0127 هست�د.   WA Notifyبه کارمندان این شمارە تلفن خ�ب ده�د که شما �ک کار�ر  ، تماس بگ�ی

توان�د آن را برای اخطارد� به سایر توانند �ک لینک تای�د را برای شما ارسال کنند که شما �کارمندان شمارە تلفن مستق�م �
ف در مع WA Notifyکار�ران   رض و�روس مطلع ساز�د. استفادە کن�د و آنها را از احتمال قرار گرفنت

 برای معلومات ب�ش�ت به 
�
(در بع�ف ” با �ست شخ� COVID-19نحوە اطالع رسایف به د�گران در صورت مثبت بودن �ست “ لطفا

خواه�د در مورد  ا�ر � . ز�ان های د�گر موجود است) مراجعه کن�د  (بع�ف از  WANotify.orgز�ان های د�گر موجود است) بخش 
WA Notify  ب�ش�ت بدان�د، از جمله نحوە افزودن آن به تلفن خود، بهWANotify.org های د�گر موجود است) (به بع�ف از ز�ان
 مراجعه کن�د. 

 ا�ر نت�جه �ست شما من�ف است 
شود، در آن زمان توسط �ست شناسایی �  COVID-19، و�رو� که باعث SARS-CoV-2نت�جه �ست من�ف به این معیف است که 

 �شد. 

�ست مسلسل زمایف است که فرد چندین بار مثال هر چند روز بعد �کبار �ست انجام دهد. با �ست نمودن مکرر، ممکن است 
COVID-19  � ا� با �ک �ست دوم ارا�ه ش عفونت را کاهش ده�د. ک�ت های جمع آوری خودی ا��� را ��ع�ت �شخ�ص ده�د و گس�ت

ف نت�جه �ست خودی شما من�ف است، با�د راهنمایی های تول�د کنندە  شوند و برای استفادە در �ک سلسله ته�ه شدە اند. ا�ر اولنی
ساعت و   24وً� ن�از به انجام �ست حداقل دو بار در ج��ان سه روز دارند، حداقل برای �ست مسلسل را دنبال کن�د. اینها معم

https://doh.wa.gov/prs/emergencies-covid-19/aplykyshn-atla-rsany-washngtn-drmwrd-dr-mrd-qrar-grftn-aplykyshn-atla-rsany-washngtn-wa-notify
https://g.co/ens/report
https://doh.wa.gov/prs/emergencies-covid-19/aplykyshn-atla-rsany-washngtn-drmwrd-dr-mrd-qrar-grftn-aplykyshn-atla-rsany-washngtn-wa-notify#1
https://doh.wa.gov/prs/emergencies-covid-19/aplykyshn-atla-rsany-washngtn-drmwrd-dr-mrd-qrar-grftn-aplykyshn-atla-rsany-washngtn-wa-notify
https://doh.wa.gov/prs/emergencies-covid-19/aplykyshn-atla-rsany-washngtn-drmwrd-dr-mrd-qrar-grftn-aplykyshn-atla-rsany-washngtn-wa-notify
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ف �ست ها. ا�ر در�ارە نتایج �ست خود �ا انجام �ست مسلسل کدام سوال دار�د با ارا�ه کنندە مراقبت های  48حدا���  ساعت بنی
 ص� خود صحبت کن�د. 

 من�ف گا� اوقات � تو  COVID-19�ست آنیت جن 
گ

اند �ک نت�جه "من�ف کاذب" باشد. به این معیف است که �ست و�روس خان�
SARS-CoV-2  را که در نمونه خلط بییف شما وجود داشت، شناسایی �شد. ا�ر عال�مCOVID-19  ا احتمال باالی عفونت�

19-COVID  ف در منطقه ای که (به ز�ان اسپان�ایی موجود است) باال است �ا ا�ر   COVID-19 سطح اجتماعرا دار�د (مانند قرار گرفنت
 گرفته ا�د، �ست مجدد توص�ه � شود.):   قرار   COVID-19در معرض شخ� مبتال به 

وع  48تا  24داشت�د، هر   COVID-19ا�ر در ابتدا نت�جه �ست شما من�ف بود و عال�م  • ساعت تا حداقل پنج روز �س از �ش
 عال�م، �ست مجدد انجام ده�د. 

ف نت�جه ساع 48تا  24قرار گرفته باش�د،   COVID-19ندار�د و ممکن است در معرض  COVID-19ا�ر عال�م  • ت �س از اولنی
، با �ست آنیت جن مجددا� خود را �ست کن�د. ا�ر آزما�ش دوم من�ف است، اما نگرایف    COVID-19هایی در مورد  �ست من�ف

  48- 24توان�د وجود دارد، �
�
، حداقل برای مجموعا ف آزما�ش من�ف آزما�ش، دو�ارە �ست بده�د. ا�ر  3ساعت �س از دومنی

ان خطر برای شما و   3م منابع کا�ف برای انجا ف بار �ست آنیت جن را ندار�د، قابل قبول است که مطابق با منابع خود و م�ی
 اطراف�ان تان کم�ت �ست ده�د. 

توان�د با استفادە از �ست هست�د، �  COVID-19ا�ر نتایج �ست های تکراری شما من�ف است، اما همچنان نگران ابتال به  •
های ص� خود  �د، �ست مبتیف بر مول�و� البراتواری انجام ده�د �ا با ارا�ه دهندە مراقبتجن دو�ارە خود را �ست کن  آنیت 

�د.   تماس بگ�ی

، به  ی DOHبرای معلومات ب�ش�ت های اضا�ف موجود  (ز�ان برای مح�ط های مراقبت غ�ی ص� و عامه عالئم درخت تصم�م گ�ی
 است) مراجعه کن�د. 

چه است و نت�جه �ست مسلسل شما من�ف است، با�د راهنمای های را که  COVID-19ا�ر در معرض شخ� قرار دار�د که مبتال به  
های د�گر موجود است)  (به ز�ان مبتال است COVID-19با�د کرد ا�ر شما �شکل احتما� در معرض شخ� قرار گرفته باش�د که به 

 را دنبال کن�د. 

 ە � شود ا�ر نت�جه �ست شما باطل با اشتباە �شان داد
. نتایج   بع�ف اوقات نتایج واضح ن� باشند �ا قط� ن� باشند و �ست ن� تواند به شما بگ��د که آ�ا نتایج شما مثبت است �ا من�ف

آوری �شدە باشد �ا ک�ت �ست باطل ممکن است به دال�ل ز�ادی رخ دهد، از جمله ممکن است نمونه شما به درسیت جمع
 کردە باشد. نتایج �ست باطل کم است اما ممکن است اتفاق ب�فتد.   آوری خودی نادرست عملجمع

ا�ر نما�شگر روی �ست خودی نت�جه باطل �ا اشتباە �ست را �شان دهد، �ست به درسیت کار نکردە است. ا�ر این اتفاق افتاد، ا�ر  
س بود، �ک بار �ست را با �ک ک�ت �ست جد�د تکرار کن�د. ا�ر نت�جه  دوم همچنان باطل بود، به راهنمای  �ست د�گری قابل دس�ت

�د. شما همچنان � توان�د از ط��ق ارا�ه کنندە مراقبت های ص� �ا �ک  ها مراجعه کن�د و برای کمک با تول�د کنندە تماس بگ�ی
 (به ز�ان های اضا�ف موجود است) خود را �ست کن�د.  سا�ت انجام �ست صحت عامه

  COVID-19معلومات و منابع ب�ش�ت در مورد 
ف  COVID-19 وضعیت فعلیدرباره  (در جینیایی (ساده شده)،  eInsleاعالم�ه های وا� ، (صرف بھ زبان انگلیسی) در واشنگنت

(در بعضی زبانھای دیگر موجود   عال�ماز لیست باالی وب سایت انتخاب کنید)،   -کوریایی، روسی، اسپانیایی و ویتنامی موجود است
چینایی(ساده   -(در بعضی از زبانھای دیگر موجود است نحوە شی�ع آنچینایی(ساده شده) کوریایی، اسپانیایی، ویتنامی)،  -است

در کجا ، و (در بعضی از زبانھای دیگر موجوداست) م چگونه و چه وقت با�د �ست شوندمردشده)، کوریایی، اسپانیایی، ویتنامی)،  
� پ�دا کرد ف دس�ت سواالت مکرر آپدیت بمانید. برای معلومات بیشتر  بعضی از زبانھای دیگر موجود است)(در  با�د به وا�سنی

 (تنھا بھ زبان انگلیسی) ما را ببینید. پرس�دە شدە

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

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/2022-03/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Dari.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Dari.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Dari.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.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://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
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ننگ  ە ها فرصت های کم�ت حفاظت از خود و اجتماعات شان را � دهد. خصوص نژادپرسیت ساختاری � باشد که به بع�ف از گرو 
ف مرض در مقابله با آن کمک نخواهد کرد  ش شا�عات و معلومات نادرست، تنها  دا�سنت ی از گس�ت (�ف انگل��). برای جلوگ�ی

�ک ساز�د.   معلومات درست را �ش

• WA State Department of Health  19 پاسخ و�روس کرونا)-COVID(  (به ز�ان های اضا�ف موجود است) 
 (�ف به ز�ان انگل��) ادارە �ا ناح�ه ص� مح� خود را پ�دا کن�د  •
• Centers for Disease Control and Prevention )CDC و�روس کر ( ی از م���ف ل و جلوگ�ی ونا , مرا�ز کن�ت

)19-COVID ( به ز�ان های اضا�ف موجود است)-  (�و�تنا ، ، اسپان�ایی  چینایی (سادە شدە)، کور�ایی

ی دار�د؟  ساعات  زنگ بزن�د.  1- 800- 525-0127ما به این شمارە  COVID-19به شمارە تلفن مستق�م معلومات سواالت ب�ش�ت
 خط ارتبا�: 
 ب.ظ  10ق.ظ تا  6دوشنبه  •
 ب.ظ    6ق.ظ ا�  6سه شنبه ا� �کشنبه از  •
  ب.ظ  6ق.ظ ا�  6(تنها به ز�ان انگل��) از  روزهای رخصیت ا�الت •

ده�د. برای سواالت در مورد صحت خودتان  فشاررا  # ز�ان شما را � گ��ندبرای خدمات ترجمه شفا�، وقیت جواب � دهند و 
 با �ک ارائه کنندە مراقبت های ص� به تماس ش��د. 

�
 �ا نتایج �ست، لطفا

�ان ناشنوا �ا دارای مشکل شن�داری،   0127-525-800-1برای درخواست این سند در شکل د�گری، با شمارە  به تماس ش��د. مش�ت
 با شمارە 

�
ا�م�ل  civil.rights@doh.wa.gov) (تنها ز�ان انگل��) به تماس شدە �ا به آدرس Washington Relay( 711لطفا

 ارسال نمایند. 
 

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
https://coronavirus.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
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