
 Updated May 10, 2023 Dari  
DOH 420-308

تان مثبت باشد، چھ کار باید کنید COVID-19در صورتیکھ آزمایش 

 2023 اپریل 12خالصھ تغییرات 
 تجمع  تنظیمات از برخی در  انزوااطالعات روشن در مورد   •
 پیوند بھ روز شده بھ راھنمای تنظیم مراقبت ھای بھداشتی  •
روز شده    •

 مقدمھ 
بھ دیگران  COVID-19تان مثبت باشد، شما می توانید بمنظور توقف انتقال ویروس  COVID-19اگر نتیجھ آزمایش 

کمک کنید. لطفاً راھنمایی ذیل در مورد تداوی، ایزولھ و پوشیدن ماسک را دنبال کنید. لطفاً ھر گونھ پالیسی ھای حوزه  
دارند، کھ ممکن محدودتر از  COVID-19صحی محلی، محل کار، بیزینس یا مکتب را برای افرادی کھ آزمایش مثبت  

 (وزارت صحت ایالت واشنگتن) باشد را پیروی کنید.  WA State Department of Healthرھنمایی ھای  

افرادی کھ در یک مرکز مراقبت ھای بھداشتی اقامت می کنند، کار می کنند یا در حال بازدید ھستند، باید از   •
(فقط بھ زبان انگلیسی)   بھداشتی ھای  مراقبت تنظیمات در  IDCOV-19 عفونتدستورالعمل ھای پیشگیری از  

 پیروی کنند.
اگر در محل کار شلوغ، مسکن کارگری موقت، محیط تجاری دریایی، مرکز اصالح یا بازداشت، سرپناه بی    •

 این از یک ھر درھای زیر را دنبال کنید اگر مانید، لطفاً دستورالعملکنید یا می ھا یا مسکن موقتی کار می خانمان
.کنید می  کار یا کنید می  کار جمعی  ھایمکان

تعیین کنید آیا ضرورت بھ تداوی دارید یا خیر 

بسیار زیاد می   COVID-19اگر آزمایش شما مثبت است و بھ دلیل سن یا مشکالت طبی مزمن احتمال ابتالی شما بھ 
توانند شانس بستری شدن در شفاخانھ یا مرگ بر اثر این بیماری را کاھش  ھایی در دسترس ھستند کھ می باشد، درمان

باید توسط یک ارائھ دھنده مراقبت ھای صحی تجویز شود و در اسرع وقت پس از   COVID-19دھند. دواھای تداوی 
ی اگر عالئم شما در حال حاضر خفیف می باشد، بالفاصلھ با یک ارائھ  تشخیص شروع شده تا موثریت داشتھ باشد. حت 

دھنده مراقبت ھای صحی تماس بگیرید تا مشخص شود کھ آیا واجد شرایط تداوی ھستید یا خیر. برای معلومات بیشتر  
(موجود برای زبان ھای   COVID-19درمان ھای خاص برای شما و ارائھ دھنده مراقبت ھای صحی تان در مورد 

 . مراجعھ کنید  DOHدیگر) و نحوه دسترسی بھ تداوی، بھ ویب سایت 

 در خانھ منزوی شوید 
دارند و منتظر نتایج آزمایش ھستند   COVID-19آنھا مثبت است یا کسانی کھ عالئم  COVID-19افرادی کھ آزمایش 

می   COVID-19باید در خانھ دور از دیگران ایزولھ باشند، مگر درصورت دریافت مراقبت ھای صحی. افراد مبتال بھ 
شما باید بدون توجھ مریض نشوند. توانند آن را بھ دیگران سرایت دھند. ایزولھ شدن در خانھ کمک می کند تا افراد دیگر 

شود، می تواند عفونت را بھ   COVID-19اگر یک فرد واکسین شده مبتال بھ بھ وضعیت واکسین خود ایزولھ شوید. 
را کاھش  COVID-19احتمال بستری شدن یا مرگ بر اثر  COVID-19دیگران نیز منتقل کند، اما واکسین شدن برای  

ریدھایتان را انجام دھند یا از خدمات تحویلدھی مواد خوراکھ استفاده کنید. اگر در حین  می دھد. از دیگران بخواھید خ
  شنگتن)(ارتباط مراقبت ھای وا Care Connect Washingtonایزولھ در خانھ بھ غذا یا حمایت دیگری نیاز دارید، 

-800-1از طریق شماره  COVID-19(چند زبان موجود در دسترس است) در دسترس است. با خط تلیفونی معلومات 

https://doh.wa.gov/prs/emergencies-covid-19/tdawy-hay-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
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ھای دیگر موجود) ارتباط ( زبان Care Connectبھ تماس شوید، سپس # را فشار دھید، یا با مرکز  0127-525
عمومی،  برقرار کنید. کمک زبانی در دسترس می باشد. از سفر، رفتن بھ محل کار، مکتب، مراقبت از کودکان یا ساحات 

 :نزوایا استفاده از وسایط ترانسپورت عمومی،اشتراک سفر، یا تکسی خودداری کنید. در جریان ا

در صورت امکان با جدا شدن در یک اتاق خاص دور از افراد دیگر و استفاده از حمام جداگانھ، تا حد امکان از   •
 Centers for Disease. اشخاص دیگر در خانھ، از جملھ اعضای خانھ و حیوانات خانگی جدا شوید 

Control and Prevention (CDC  مرکز کنترول و وقایھ از امراض) معلومات بیشتری درباره ،
19-COVID ھای دیگر موجود است).  دارد (زبان  و حیوانات 

 از ماسک یا دھان بند طبی با کیفیت اگر مجبورید در خانھ یا در مکان عمومی در نزدیکی اطرافیان باشید،  •
 ھا موجود است). تفاده کنید (زباناس

 (از زبان ھای دیگر موجود) در خانھ انجام دھید. بھبود تھویھدر صورت امکان اقداماتی را برای  •
 وسایل شخصی منزل مانند گیالس، جان پاک و ظروف را با دیگران بھ اشتراک نگذارید. •
دارید (زبان ھای اضافی موجود است) (مانند مشکل  اضطراری  ھشدار عالمتعالئم خود را کنترل کنید. اگر   •

 تنفسی)، فوراً بھ دنبال مراقبت ھای پزشکی اورژانسی باشید. 
اگر وقت معاینھ طبی منظم دارید (برخالف مراقبت ھای عاجل)، قبل از رفتن تماس بگیرید و بھ ارائھ دھنده  •

می   COVID-19حال ارزیابی برای  مبتال بوده یا در COVID-19مراقبت ھای صحی خود بگویید کھ بھ 
 باشید.  

 چھ مدت باید خودم را ایزولھ کنم و ماسک بزنم؟  
تا از سرایت   روز در خانھ بمانید و از دیگران در خانھ خود جدا شوید 5حداقل تان مثبت شد،  COVID-19اگر آزمایش 

 بھ دیگران جلوگیری نمایید.    COVID-19دادن 

 پایان دادن بھ ایزولھ  
 زمانی کھ باید ایزولھ شوید بھ چندین فاکتور بستگی دارد:مدت 

 اینکھ آیا می توانید یک ماسک با اندازه مناسب بپوشید یا خیر،  •
 ادامھ دھید، 19-روز انزوا بھ مثبت بودن آزمایش کووید  5پس از  10تا  6این کھ آیا در روزھای  •
 عیفی دارید، وھستید یا سیستم ایمنی ض COVID-19آیا شما بھ شدت مبتال بھ  •
 چھ در یک محیط جمعی بمانید یا کار کنید..    •

 زبان دیگر موجود است):  برخی داشتید ( عالئم شما مثبت بود و COVID-19اگر تست 

روز کامل ایزولھ را ترک کنید   5پس از ظھور اولین عالئم خود را ایزولھ نمایید. شما می توانید بعد از  روز 5حداقل 
   اگر:

 وروز از شروع ایزولھ بھبود پیدا نموده،  5عالئم شما بعد از  •
 بدون استفاده از دواھای کاھش تب ھیچ تب نداشتھ اید   ساعت 24شما  •

جود است): بعد از  ھای دیگر مو نداشتھ اید (برخی زبان    عالئمی شما مثبت می باشد اما ھیچ COVID-19اگر تست 
  5خود را ایزولھ بسازید. اگر ھیچ عالئمی ندارید، می توانید پس از  روز 5، حداقل COVID-19مثبت شدن آزمایش 

 روز کامل ایزولھ را ترک کنید. 

روزه شما باید دوباره شروع شود. در صورت داشتن عالئم،   5اگر پس از مثبت شدن تست عالئمی پیدا کردید، ایزولھ 
 ھای باال را برای پایان دادن بھ ایزولھ تعقیب کنید.   توصیھ

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Dari.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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روز پس از بروز عالئم (یا مثبت شدن   10صرف نظر از اینکھ چھ زمانی بھ ایزولھ پایان می دھید، اقدامات زیر را برای 
 تست، اگر ھرگز عالئمی نداشتید) انجام دھید: 

روزه ایزولھ، از ماسک یا دھان بند طبی مناسب و    5) پس از ختم دوره 10تا روز  6روز دیگر (روز  5حداقل  •
 با کیفیت در اطراف دیگران در خانھ و در اماکن عمومی استفاده کنید.

(زبانھای دیگر موجود  نقص سیستم ایمنی بوده یا در معرض خطر باالی بیماری شدید ھستند از افرادی کھ دارای  •
 ھای پرخطر مراجعھ نکنید.ھای مراقبت) و سایر مکانراکز صحی (از جملھ خانھ است) اجتناب نموده و بھ م

بھ مکان ھایی کھ قادر بھ استفاده از ماسک نیستید، مانند رستورانت ھا و برخی سالن ھای ورزشی، نروید و از  •
 غذا خوردن در کنار اطرافیان در خانھ و محل کار خودداری کنید.

 شروع کنید.  0شد، باید دوره ایزولھ خود را دوباره از روز اگر عالئم بازگشتھ یا بدتر  •
 بھ بخش سفر مراجعھ کنید.  CDCمعلومات درباره سفر| برای  •

 وره ایزولھ تان:نحوه محاسبھ د 

 ھمان روز کامل بعد از بروز عالئم شما می باشد.  1ھمان روز اول عالئم شما است. روز  0اگر شما عالئم دارید، روز 

ھمان روز کامل بعد از جمع آوری نمونھ برای   1تاریخی است کھ تست داده اید. روز  0اگر ھیچ عالئمی نداشتید، روز 
 تست مثبت شما است.

 موجود) مشاھده نمایید.   اضافی ھارا برای کمک ( زبان DOH محاسبھ گر ایزولھ و قرنطینابزار 

 برداشتن ماسک تان 

روزه   5) پس از پایان دوره 10تا  6روز دیگر (روز  5روز ایزولھ سرایت دھنده باقی بمانید. برای   5مکن بعد از م
موجود) در نزدیک دیگران در خانھ  ی اضافی ھا(زبان باال  ماسک یا دھان بند طبی مناسب و کیفیت ایزولھ، بھ استفاده از 

و در مکان عمومی ادامھ دھید. روش دیگر، استفاده از تست آنتی ژن برای تعیین زمان برداشتن ماسک تان را بررسی  
  روز کامل بھ ایزولھ ادامھ دھید. 10فاده کنید، باید اگر نمی توانید از ماسک مناسب استنمایید (بھ زیر مراجعھ کنید). 

موجود)، ھر  ی اضافی (تمام زبانھا  یک ماسک یا دھان بند مناسب و باکیفیتاستفاده مداوم از ماسک بھ معنای استفاده از 
باشد. در مواقعی کھ نمی توانید ماسک بزنید نباید در اطراف  زمانیکھ در خانھ و بیرون از خانھ اطراف دیگران ھستید می

دیگران بھ فعالیت بپردازید، از قبیل خوابیدن، غذا خوردن یا آب بازی کردن. جایگزین ھای ماسک (مانند محافظ صورت  
نیستید، باید بھ  با تکھ) بھ اندازه یک ماسک مناسب و با کیفیت محافظت نمی کند. اگر قادر بھ استفاده از ماسک مناسب 

 شوید.  نزواروز ا  10مدت 

 استفاده از آزمایش آنتی جن برای تعیین زمان خروج از ایزولھ و برداشتن ماسک 

توانید خطر ابتال نمودن دیگران را با انجام آزمایشی کھ  موجود است) می  ھا  دسترسی دارید (زبان آنتی جناگر بھ آزمایش  
کاھش دھید. فقط در صورتی آزمایش را شروع کنید کھ بھ مدت   ،6نھ زودتر از روز قصد خروج از ایزولھ را دارید، 

ساعت بدون استفاده از داروھای کاھش دھنده تب بدون تب ھستید و سایر عالئم شما بھبود یافتھ است. فقدان حس ذائقھ  24
 خیر بیندازد. یا بویایی ممکن ھفتھ ھا یا ماه ھا پس از بھبودی ادامھ داشتھ باشد و نباید پایان ایزولھ را بھ تا

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/isolation-and-quarantine-covid-19/isolation-and-quarantine-calculator
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Dari.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Dari.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
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 48-24اگر تست شما مثبت باشد، احتماال ھنوز مسری ھستید. شما باید بھ ایزولھ ادامھ دھید و ماسک بزنید و  •
 ساعت صبر کنید تا دوباره آزمایش بدھید.  

شوند جواب ساعت از ھمدیگر انجام می  48-24کھ ھر کدام با فاصلھ متوالی یا پشت بھ پشت اگر در دو آزمایش  •
 متوقف نمایید.   10توانید بھ ایزولھ پایان دھید و پوشیدن ماسک را قبل از روز منفی جواب دریافت نمودید، می 

کھ دارای   روز در جواب آزمایش تکراری شما مثبت شد، میبایست بھ پوشیدن ماسک ادامھ دھید و از افرادی 10اگر تا 
نقص سیستم ایمنی ھستند یا در معرض خطر باالی بیماری شدید می باشند تا زمانی کھ دو نتیجھ آزمایش آنتی جن منفی  

 متوالی دریافت نکنید، خودداری نمایید. 

 ھستید یا سیستم ایمنی ضعیفی دارید: COVID-19اگر بھ سختی مبتال بھ 

د (از جملھ کسانی کھ در شفاخانھ بستری شده اند یا نیاز بھ مراقبت ھای  ھستن COVID-19افرادی کھ بھ سختی مبتال بھ 
دارند (زبان ھای دیگر موجود است) میبایست   سیستم ایمنی در خطرویژه یا حمایت دستگاه تنفس دارند) و افرادی کھ 

(زبان   تست ویروسیروز ایزولھ شوند. ھمچنان آنھا ممکن ضرورت بھ آزمایش یک  20روز و حداکثر  10حداقل برای 
ھای دیگر در دسترس) داشتھ باشند تا مشخص شود چھ زمانی می توانند در اطراف دیگران باشند. با ارائھ کننده خدمات 

در مورد اینکھ چھ زمانی می توانید بھ بودن در کنار دیگران شروع کنید مشورت نمایید. برای معلومات صحی خود 
 کنید.  را مشاھده   بخش درمانی باالدرباره تداوی ھا و دواھایی کھ شما ممکن واجد شرایط آن باشید، 

 اگر شما در یکی از مکان ھای جمعی زیر کار می کنید یا برای مدتی در آن می مانید:

 را است شده ذکر  زیر در  کھ را انزوا ھایتوصیھ باید  کنند می  کار یا کنند می   زندگی زیر  جمعی  ھایمحیط در کھ افرادی
  مدت برای را انزوا دستورالعمل این کنید،نمی  زندگی  جمعی ھایمکان  این از  یکی در اما کنید می  کار  اگر . کنند  دنبال
شده جداسازی خانھ در باال پیروی  توانید از راھنمای کوتاه ھا میاری دنبال کنید. برای سایر فعالیت ک محیط  از دوری زمان
   کنید.

 کانون اصالح یا بازداشت •
 ھای موقت  گاه خانھ ھای امن یا سکونت •
 ) مسافرتی   ھایکشتی  باربری، ھای  دریایی، غذاھای تجارتی ھایکشتی  مانند ( دریایی  تجارتی ھایمکان •
اری مزدحم جایی کھ رعایت فاصلھ فزیکی بھ دلیل نوعیت کار ناممکن می باشد، مانند گدام ھا، فابریکھ  ک محالت •

 ھا، و تأسیسات بستھ بندی غذا و پروسس گوشت. 
 کارگری  موقت  سکونتگاه •

، می توانید ایزولھ خود از جمع را بعد از بھ پایان  تان مثبت بوده و عالئم آنرا داشتھ اید COVID-19اگر نتیجھ تست 
 از زمانی کھ عالئم تان برای اولین بار ظاھر شدند خاتمھ دھید اگر: روز  10 رسیدن

 و ساعت گذشتھ بدون استفاده از دواھای کاھش دھنده تب ھیچ تب نداشتھ اید،  24در طول  •
 یافتھ است.  عالئم شما بھبود  •

از مثبت شدن آزمایش   روز 10توانید پس از گذشت می شما مثبت بود، اما ھیچ عالمتی نداشتید،  19-اگر آزمایش کووید
در صورت عدم بروز عالئم، بھ انزوا از محیط اجتماع پایان دھید. اگر پس از مثبت شدن آزمایش عالئمی پیدا   19-کووید 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
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روزه شما از این تنظیمات باید دوباره شروع شود. در صورت داشتن عالئم، توصیھ ھای باال را برای   10کردید، انزوای 
 بال کنید. پایان دادن بھ انزوا دن

روز بھ ایزولھ   10می توانید از آزمایش آنتی ژن برای تعیین اینکھ آیا می توانید ماسک خود را بردارید و قبل از گذشت 
، استفاده کنید. آزمایش را زودتر از روز ششم شروع کنید و فقط در صورتی آزمایش را شروع کنید کھ بھ مدت  پایان دھید

ھای کاھش دھنده تب و عالئم دیگرتان بھبود یافتھ باشد. از دست دادن چشایی یا بویایی  ساعت بدون استفاده از دارو 24
 ممکن است ھفتھ ھا یا ماه ھا پس از بھبودی ادامھ داشتھ باشد و نباید پایان انزوا را بھ تعویق بیندازد.

و   بزنید  ماسک  و دھید  ادامھ شدن ایزولھ بھ باید  شما. ھستید  مسری ھنوز  احتماال باشد، مثبت  شما آزمایش اگر •
 .ساعت صبر کنید تا دوباره آزمایش کنید  48تا  24

 جواب  منفی شوند می  انجام یکدیگر از ساعت 48  تا  24 فاصلھ با  کھ) پشت  بھ پشت( متوالی آزمایش دو در اگر •
  روز اولین یعنی این. کنید  متوقف را  ماسک از استفاده 10 روز از قبل و دھید  پایان انزوا بھ  توانید می  دادید،
منفی باشد، این  7و  6است، کھ اگر در روزھای  7رای ترک انزوا و توقف استفاده از ماسک روز ب ممکن

 اتفاق می افتد. 

روز بھ مثبت بودن آزمایش ادامھ دھید، باید بھ استفاده از ماسک ادامھ دھید و از  10 تا  تکراری ھایآزمایش  در اگر
ھای شدید ھستند تا زمانی کھ دو نتیجھ آزمایش  نی ھستند یا در معرض خطر باالی بیماری افرادی کھ دارای نقص ایم

 ژن منفی پی در پی دریافت نکنید، خودداری کنید. آنتی

اولین روز عالئم شماست. روز اول اولین روز کامل پس از بروز عالئم است. اگر ھیچ عالمتی   0اگر عالئم دارید، روز 
اولین روز کامل پس از جمع آوری نمونھ برای آزمایش مثبت   1ی است کھ آزمایش داده اید. روز تاریخ  0نداشتید، روز 

 .شما است

ھای انتقالی و  ھا، مسکن خانمانھای بی ھا، پناھگاهھای کمبود نیروی انسانی بحرانی، مراکز اصالحی، بازداشتگاهدر دوره
ردن دوره انزوای کارکنان را برای اطمینان از تداوم عملیات در تر ک ھای کار ممکن است کوتاهھای حیاتی محلزیرساخت 

 محلی اتخاذ شود. صحیھا باید با مشورت حوزه سازی در این مکانتر کردن ایزولھ  گیری برای کوتاهنظر بگیرند. تصمیم 

 در صورت بروز دوباره عالئم چھ باید بکنم؟ 
شروع   0ره بروز کرد یا بدتر شد، ایزولھ خود را مجدداً از روز شما دوبا COVID-19بعد از پایان ایزولھ، اگر عالئم  

در باال را پیروی نمایید. اگر در مورد عالئم خود یا زمان پایان   چھ مدت باید خود را منزوی کنم و ماسک بپوشم؟کنید و 
 دادن بھ ایزولھ سؤال دارید، با یک ارائھ دھنده مراقبت ھای صحی صحبت کنید.

 چھ زمانی بطور بالقوه سرایت دھنده می باشم و دیگران را در معرض مبتال شدن قرار می دھم؟ 
روز قبل از تاریخی کھ نتیجھ تست آنھا   2روز قبل از بروز عالئم (یا می توانند از دو  COVID-19اشخاص مصاب بھ 

روز بعد از تاریخی کھ نتیجھ   10روز بعد از بروز عالئم (یا  10مثبت تشخیص شده، اگر عالئم مرض را ندارند) الی 
دی کھ آزمایش  تست آنھا مثبت تشخیص شده اگر عالئم مرض را ندارند) مرض را بھ اشخاص دیگر سرایت دھند. اگر فر 

COVID-19  مثبت داشتھ است، دو آزمایش آنتی جنCOVID-19  ساعت از ھم   48-24منفی متوالی را با فاصلھ
روز ایزولھ احساس بھتری کرد، دیگر انتقال دھنده محسوب نمی گردد. اگر دوره ایزولھ  5دریافت کرد و پس از حداقل 

ری شدید یا نقص سیستم ایمنی)، تا پایان دوره ایزولھ خود انتقال دھنده روز باشد (مثال، بھ دلیل بیما 10یک فرد بیش از 
 است.  

 بھ افرادی کھ ممکن در معرض قرار داده باشید اطالع دھید 
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اگر بطور باالقوه در قرار گرفتھ باشند و برای آنھا  COVID-19خود بگویید کھ ممکن در معرض مخاطبین نزدیک بھ 
(زبان ھای دیگر موجود است) را بفرستید.   قرار گرفتید چھ کاری باید انجام دھید  COVID-19معرض شخص مبتال بھ 

ساعتھ در   24دقیقھ یا بیشتر در یک دوره زمانی  15ی است کھ یک فرد حداقل جمعاً تماس نزدیک بطور کلی بھ این معن
اید کھ ھایی قرار گرفتھ  بوده است. با این حال، اگر در موقعیت  COVID-19متر) ی شخص مبتال بھ  2فوت (  6 فاصلھ

ھایی  ی ضعیف یا انجام فعالیت دھد، مانند فضاھای بستھ، تھویھ ھواخطر قرار گرفتن در معرض احتمالی را افزایش می 
متر) دورتر از شما باشند وجود  2فوت ( 6مانند فریاد زدن یا آواز خواندن، ھنوز خطر ابتال بھ دیگران حتی اگر بیش از  

دارد.  اگر زمانی کھ بطور بالقوه انتقال دھنده بودیده اید سر وظیفھ بودید، بھ کارفرمای خود اطالع دھید تا بتواند بھ 
، بھ کارکنانی کھ در محل  COVID-19ن اطالع دھد. کارفرمایان موظف اند با حفظ محرمیت شخص مبتال بھ  ھمکارا

 قرار گرفتھ اند، اطالع دھند. COVID-19وظیفھ در معرض 

 در یک مصاحبھ صحی عمومی اشتراک نمایید 
شما مثبت باشد، یک مصاحبھ کننده از صحت عامھ معموالً از طریق تلیفون با شما تماس می   COVID-19اگر آزمایش 

گیرد. مصاحبھ کننده بھ شما کمک می کند بفھمید بعد از آن چھ کاری باید انجام دھید و چھ نوع خدمات حمایتی موجود می  
خیراً با آنھا تماس نزدیک داشتھ اید سوال  باشد. مصاحبھ کننده از شما درباره اسامی و معلومات تماس اشخاصی کھ ا

خواھد کرد تا بھ آنھا درمورد احتمال ابتال بھ ویروس معلومات دھد. آنھا این معلومات را می خواھند تا بتوانند بھ کسانی  
ن با  کھ ممکن در معرض ابتال بھ ویروس قرار گرفتھ باشند اطالع دھند. مصاحبھ کننده نام شما را در زمان ارتباط گرفت

 افراد نزدیک تان بھ اشتراک نخواھد گذاشت.  

 اگر آزمایش انجام شده توسط خود تان مثبت شد 
 (تنھا بھ زبان انگلیسی) را مشاھده کنید.  CoV-SARS-2راھنمای موقت تست از خود لطفاً برای معلومات بیشتر 

 تفاوت بین ایزولھ و قرنطین چیست؟ 
داشتید یا منتظر نتیجھ آزمایش تان ھستید یا نتیجھ آزمایش   COVID-19حالتی است کھ اگر عالئم ایزولھ  •

COVID-19   تان مثبت تشخیص شده، آنرا انجام می دھید. ایزولھ بھ این معنی است کھ برای جلوگیری از
توصیھ شده (تنھا بھ زبان انگلیسی) در خانھ بمانید و از دیگران (از جملھ   مدت زمانگسترش بیماری، برای  

 اعضای خانواده) دور بمانید.  
در صورت   COVID-19بھ معنای ماندن در خانھ و دوری از دیگران پس از قرار گرفتن در معرض  قرنطین •

 COVID-19تان مثبت باشد یا عالئم  COVID-19ایش ابتال و انتقال دھنده بودن تان است. اگر بعداً نتیجھ آزم
 پیدا کنید، قرنطینھ بھ ایزولھ تبدیل می شود. 

 منابع سالمت روانی و رفتاری
 (فقط انگلیسی) بازدید نمایید. DOH ھای صحی رفتاری منابع و توصیھلطفاً از ویب سایت 

 COVID-19معلومات و منابع بیشتر درباره 
نحوه شیوع (زبانھای دیگر موجود)،  عالئم، (تنھا بھ زبان انگلیسی) در واشنگتن COVID-19وضعیت فعلی دربارھ
در کجا باید بھ  ، و (زبانھای دیگر موجود) مردم چگونھ و چھ وقت باید تست شوند ( زبانھای دیگر موجود)،   مرض

(تنھا بھ زبان    سواالت متداولمات بیشتر  آپدیت بمانید. برای معلو (زبانھای دیگر موجود است) واکسین دسترسی پیدا کرد 
 انگلیسی) ما را ببینید. 

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/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
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://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
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دھد. ھرچند، معلومات  قرار نمی  COVID-19نژاد/قومیت یا ملیت شخص بھ خودی خود آنان را در معرض خطر بیشتر 
متأثر شده اند. این بھ علت   COVID-19فاش می سازند کھ اجتماعات متفاوت بلحاظ رنگ پوستی بصورت نابرابر از  

تأثیرات نژادپرستی و بھ ویژه نژادپرستی ساختاری می باشد کھ بھ بعضی از گروه ھا فرصت ھای کمتر حفاظت از خود و 
برای پیشگیری  (تنھا بھ زبان انگلیسی).  ننگ دانستن مرض بھ مقابلھ با آن کمک نخواھد کرد اجتماعات شان را می دھد. 
 ات نادرست، تنھا معلومات صحیح را شریک سازید.از گسترش شایعات و معلوم

 19-ایاالت متحده در پاسخ بھ کووید  صحت عامھوزارت  •
 محلی خود را پیدا کنید  صحت عامھاداره یا ناحیھ    •
•  CDC)19کرونا وایروس-COVID( 

زنگ   1-800-525-0127ما بھ این شماره  COVID-19بھ شماره تیلفون مستقیم معلومات سواالت بیشتری دارید؟   
 ساعات خط ارتباطی:  بزنید.

 ب.ظ  10ق.ظ تا  6دوشنبھ  •
 ب.ظ   6ق.ظ الی  6سھ شنبھ الی یکشنبھ از  •
  ب.ظ 6ق.ظ الی   6(تنھا بھ زبان انگلیسی) از  روزھای رخصتی ایالت •

دھید. برای سواالت در مورد   فشاررا  # زبان شما را می گویندبرای خدمات ترجمھ شفاھی، وقتی جواب می دھند و 
 .صحت خودتان یا نتایج تست، لطفاً با یک ارائھ کننده مراقبت ھای صحی بھ تماس شوید 

بھ تماس شوید. مشتریان ناشنوا یا دارای  0127-525-800-1برای درخواست این سند در فارمتی دیگر، با شماره 
یسی) بھ تماس شده یا بھ آدرس ) (تنھا زبان انگلWashington Relay( 711مشکل شنیداری، لطفاً بھ شماره 

civil.rights@doh.wa.gov  .ایمیل ارسال نمایند 
 

https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/
https://doh.wa.gov/about-us/washingtons-public-health-system/washington-state-local-health-jurisdictions
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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