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قرار گرفتید،  COVID-19اگر بطور بالقوه در معرض شخصی مبتال به  
 چه کاری باید انجام دهید 

 2022اوکتوبر  24خالصه تغییرات 

 توصیه قرنطین شدن برای عموم مردم حذف شد  •

 توصیه های آپدیت شده آزمایش دهی •

 کنند مانند یا وظیفه اجرا می خاص می های جمعی معلومات اصالح شده برای افرادی که در مکان •

 قرار گرفته اند و اکنون بیمار می باشند  COVID-19توصیه های اصالح شده برای افرادی که در معرض  •
 

 مقدمه 

قرار گرفته اید یا فکر می کنید در معرض آن بوده اید، می توانید از شیوع ویروس به   COVID-19اگر در معرض 
دیگران در خانه و جامعه تان جلوگیری کنید. لطفاً راهنمایی ذیل را پیروی کنید. لطفاً متوجه راهنمای اضافی برای محیط  

 های خاص در اینجا باشید: 

دارند، وظیفه اجرا می نمایند یا در حال بازدید هستند، باید از افرادی که در یک مرکز مراقبت های صحی اقامت  •
  در مکان های مراقبت های صحی  CoV-ARSS-2توصیه های موقت برای وقایه و کنترول مرض راهنمایی 

 پیروی کنند. )تنها به زبان انگلیسی(  

اگر در محل کاری شلوغ، سکونتگاه کارگری موقت، محیط تجاری دریایی، مراکز تادیبی یا محبس، خانه های   •
معلومات برای افرادی  های ذیل  کنید یا اقامت دارید، لطفاً راهنمایی امن بی خانگان، یا سکونتگاه موقت کار می 

 را دنبال کنید.   کنند عی خاص اقامت داشته یا وظیفه اجرا می های جمکه در مکان 

مقامات صحی محلی ممکن از صالحدیدشان، براساس مالحظاتی مانند کنترول شیوع و اقدامات وقایوی، برای کاستن یا  
، قانون تجدید نظر شده Revised Code of Washington (RCW درها استفاده کنند. همانطور که تشدید این توصیه

تعریف شده است، افسران صحی محلی ممکن اقدامات الزم را برای کنترول و جلوگیری از   70.05.070واشنگتن( 
 ی انجام دهند.  گسترش بیماری عفون

 

 او مثبت شد داشتم اما بیمار نیستم. چه باید بکنم؟  COVID-19من ارتباط نزدیک با کسی که آزمایش  

 بدهید.   COVID-19روز پس از آخرین تماس خود، آزمایش  3-5

باید انجام  COVID-19، راهنمایی هایی که در صورت مثبت بودن آزمایش  اگر آزمایش تان مثبت بود •
 ر موجود است(های دیگرا دنبال کنید. )برخی از زبان دهید

ساعت پس از اولین آزمایش منفی، مجدد آزمایش آنتی جن   48-24اگر آزمایش آنتی جن شما منفی بود،  •
وجود دارد،  COVID-19هایی در مورد   را انجام دهید. اگر آزمایش دوم منفی است، اما نگرانی 

آزمایش، دوباره تست  3ساعت پس از دومین آزمایش منفی، حداقل برای مجموعاً  48-24توانید می 
داشته  COVID-19بدهید. اگر در آزمایش سوم نتیجه منفی دریافت کردید و نگران هستید که ممکن  

ت بر پایه مولکولی  باشید، می توانید با استفاده از تست آنتی جن دوباره آزمایش کرده و انجام تس
البراتواری را بررسی کرده یا با ارائه دهنده مراقبت های صحی خود تماس بگیرید. اگر منابع کافی 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
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


   

2 
 

بار آزمایش آنتی جن ندارید، قابل قبول است که مطابق با منابع خود و میزان خطر برای   3برای انجام 
 شما و اطرافیان تان کمتر آزمایش دهید. 

روز گذشته    30قرار گرفته اید و هیچ عالئمی نداشته اید اما در  COVID-19اگر در معرض  •
19-COVID  19روز گذشته به  90-30داشته اید، انجام آزمایش توصیه نمی شود. اگر در-COVID  

ممکن بطور مداوم   PCR( استفاده کنید، زیرا نتایج PCRمبتال شده اید، از تست آنتی جن )نه آزمایش 
 عفونت جدید و فعالی وجود نداشته باشد. مثبت بماند، حتی اگر 

 ، مراحل ذیل را انجام دهید:COVID-19روز پس از آخرین تماس خود با شخص مبتال به  10برای 

)همه زبان ها موجود است( را در اطراف دیگران در خانه و در  ماسک یا دهان بند طبی با کیفیتیک  •
 شما منفی بود، به استفاده از ماسک ادامه دهید.  COVID-19مالء عام بپوشید. حتی اگر آزمایش  

o  .به مکان هایی که نمی توانید در آن ماسک بپوشید نروید 
o  سال یا داشتن معلولیتی که مانع از پوشیدن ماسک می شود،  2اگر فردی به دلیل سن کمتر از

)برخی از  ( بهبود تهویه هواقادر به پوشیدن ماسک نیست، باید از سایر اقدامات وقایوی )مانند 
  روز استفاده نماید. 10اجتناب از انتقال بیماری در این زبان های دیگر موجود است( برای 

اضافی  خودداری کنید )برخی زبان های  در معرض خطر باالی بیماری شدیداز بودن در اطراف افراد  •
 ان های پرخطر )مثل، مراکز مراقبت های صحی( مراجعه نکنید.( و به مکموجود است

 . )چند زبان اضافی موجود است( باشید COVID-19عالئم  مراقب  •

من با کسی که  های دیگر( و مراحل ذیل را دنبال کنید )برخی زبان  آزمایش بدهیداگر عالئم بوجود آمد،  •
 مثبت داشت تماس نزدیک داشتم و اکنون بیمار هستم. باید چه کار کنم؟  COVID-19آزمایش  

 Centers for Disease Control andدرباره سفر|برای معلومات درباره سفر به بخش  •
Prevention (CDC)مراجعه )برخی زبانهای اضافی موجود است(   ، مراکز کنترول و وقایه امراض

 . کنید

)تنها به  (wa.gov-CoV-SARS) 2راهنمای موقت خودآزمایی اگر از تست از خود استفاده می کنید  •
 زبان انگلیسی( را مشاهده نمایید.

مثبت می   COVID-19در معرض قرار گرفتن خانگی اغلب منجر به تماس طوالنی و مکرر با افراد دارای 
باشید و از  COVID-19می باشید، مراقب عالئم  COVID-19شود. اگر بطور مداوم در خانه در معرض  

روز پس از آخرین تماس با دیگران در خانه و در مالء عام از ماسک یا دهان بند طبی با  10ع تماس تا شرو
روز پس از  5-3در طول دوره مسری خود استفاده کنید. هر  COVID-19کیفیت در اطراف فرد مبتال به 

 تست بدهید. COVID-19روز پس از آخرین تماس با فرد مبتال به   5-3اولین بار در معرض قرار گرفتن تا 

 

 کنند:های جمعی خاص اقامت داشته و یا وظیفه اجرا میمعلومات برای افرادی که در مکان

های غیر صحی جمعی نیست. با این حال، ممکن قرنطین در قرنطین کردن دیگر یک توصیه معیاری در محیط  
 های غیر صحی ذیل تحت شرایط خاص در نظر گرفته شود:محیط  

 مراکز تأدیبی یا محابس  •

 خانه های امن بی خانگان یا سکونتگاههای موقت  •

محالت کاری مزدحم جایی که رعایت فاصله فزیکی به دلیل نوعیت کار ناممکن می باشد )مثال گدام ها،  •
 فابریکه ها، تأسیسات بسته بندی غذا و پروسس گوشت، و ترانسپورت فراهم شده بوسیله کارفرما(  

 ری موقت سکونتگاه کارگ •

های های تجارتی غذاهای دریایی، کشتی )تنها به زبان انگلیسی( )مانند کشتی  .محیط های تجارتی دریایی •
 های مسافرتی( باربری، کشتی 

 

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/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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 شرایطی که امکان دارد در آن قرنطین نمودن در نظر گرفته شود عبارتند از:

 کنترول شیوع، به ویژه اگر سایر اقدامات کاهشی در توقف انتقال موفقیت آمیز نبوده باشد •

قرار دارند سایر اقدامات پیشگیرانه مانند آزمایش و  COVID-19اگر برای افرادی که در معرض  •

 ماسک زدن وجود ندارد

روز از آخرین تماس بر اساس  10-5در چنین شرایطی، بسته به سطح تحمل خطر، مدت قرنطین نمودن باید 
باشد. برای محاسبه دوره قرنطین، تاریخ در معرض قرار گرفتن شما با فرد   COVID-19دوره پنهان بودن 

همان روز کامل بعد از آخرین تماس  1است. روز  0در طول دوره مسری بودن او روز  COVID-19ال به مبت
 می باشد.  COVID-19شما با شخص دارای 

همچنین امکان دارد جایگزین هایی برای قرنطین در نظر گرفته شود، مانند اینکه یک کارمند از راه دور کار کند 
 کز با فضای کاری فردی و تهویه مناسب منتقل گردد.ای از مریا بطور موقت به منطقه

من با فردی که های باال پیروی کنند تحت عنوان "افرادی که در این ساحات قرار دارند نیز باید از راهنمایی 
 نم؟مثبت داشته تماس نزدیک داشته ام اما بیمار نیستم. باید چه کار ک COVID-19آزمایش  

مراکز ممکن با مراجع صحی محلی خود در مورد مناسب بودن قرنطین یا جایگزینی قرنطین در یک موقعیت  
مشورت کنند، و مراکز باید از هر دستورالعمل حوزه صحی محلی پیروی کنند. این امکان وجود دارد که در 

 نظر گرفته شود، مراجع صحی محلی به قرنطین نمودن الزام داشته باشند.شرایطی که قرنطین نمودن در 

 قرار گرفته ام؟ COVID-19من چگونه در معرض 

می شود توسط ذرات آئروسل با اندازه های مختلف منتقل می شود، از جمله  COVID-19ویروسی که باعث 
مچنین متر(، و ه 2فوتی )  6آنهایی که می توانند از طریق تماس نزدیک منتقل شوند، به عنوان مثال، در فاصله  

نامناسب.  آنهایی که ممکن است در هوا معلق بمانند و دورتر منتقل شوند، به ویژه در ساحات داخلی با تهویه
می توانند ویروس را از دو روز قبل از بروز عالئم )یا دو روز قبل از تاریخ  COVID-19افراد مبتال به 

روز پس از تاریخ آزمایش مثبت   10روز پس از بروز عالئم )یا  10آزمایش مثبت در صورت نداشتن عالئم( تا 
بیش  COVID-19گر دوره ایزوله شدن فرد مبتال به آنها در صورت نداشتن عالئم( به سایر افراد انتقال دهند. ا

روز باشد )مثالً به دلیل بیماری شدید یا نقص ایمنی(، تا پایان دوره ایزوله مسری است. اگر فردی که  10از 
ساعت   48-24را با فاصله  COVID-19او مثبت بوده است، دو آزمایش متوالی منفی  COVID-19آزمایش  

روز ایزوله، احساس بهتری داشت، دیگر به حیث انتقال دهنده در نظر گرفته نمی  5 دریافت کند و پس از حداقل
 شود. 

با یک شخص مبتال به متر(  2فوت ) 6محدوده داشتن تماس نزدیک عموما به این معنی است که شما در 
COVID-19  حال، اگر ساعت قرار گرفته اید. با این 24دقیقه یا بیشتر در مجموع در جریان  15برای حداقل

دهد، مانند فضاهای اید که خطر قرار گرفتن در معرض احتمالی را افزایش می هایی قرار گرفته  در موقعیت 
هایی مانند فریاد زدن یا آواز خواندن انجام  بسته، فضاهایی با تهویه نامناسب یا مناطقی که افراد در آن فعالیت 

شما متر( با   2فوت ) 6بیش از  COVID-19ی مبتال به دهند، همچنان این خطر وجود دارد حتی اگر فردمی 
فاصله داشته باشد در معرض قرار بگیرید. برخی افراد بدون اینکه بدانند چگونه در معرض قرار گرفته اند به  

COVID-19  .مبتال می شوند 

 مصاحبه صحت عامه اشتراک کنید در یک 

به اداره صحت عامه اعالم کند که اخیراً با شما تماس نزدیک داشته، ممکن شما   COVID-19اگر یک شخص مبتال به 
از طریق پیام یا تماس تلیفونی از این موضوع مطلع ساخته شوید. مصاحبه کننده به شما کمک می کند بفهمید چه کاری باید  

د گفت که چه کسی نام شما را به آنها  انجام دهید و چه نوع خدمات حمایتی موجود می باشد. مصاحبه کننده به شما نخواه
 داده است. 
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وی مثبت بود تماس نزدیک داشتم و اکنون مریض هستم. چه باید  COVID-19من با کسی که تست 
 بکنم؟ 

)حتی موارد های دیگر موجود است( دارید )برخی از زبان  عالئمیقرار گرفتید و  COVID-19اگر در معرض 
آزمایش اسیون با شما میبایست در خانه و از دیگران دور بمانید و بدون توجه به وضعیت واکسین, خفیف(

 بدهید.  COVID-19های دیگر موجود( تست )برخی از زبان  ویروسی

 اگر نتیجه تست آنتی جن شما منفی بود:  •
o  گذشته بدون استفاده از داروهای کاهش دهنده تب، تب نداشته باشید، ساعت  24تا زمانی که در

شما )برخی از زبان های دیگر موجود( به طور قابل توجهی بهبود یافته باشد در خانه  عالئم و
 بمانید. 

o  ساعت حداقل الی پنج روز پس از شروع عالئم، مجدد آزمایش دهید. اگر حداقل   48-24هر
پنج روز پس از شروع عالئم نتیجه آزمایش منفی دریافت کردید و نگران هستید که ممکن  

COVID-19  داشته باشید، می توانید انتخاب کنید که دوباره با استفاده از آزمایش آنتی جن
تست بر پایه مولکولی البراتواری را بررسی کرده یا با ارائه دهنده مراقبت   تست دهید، و انجام

 های صحی خود تماس بگیرید.

من با کسی که آزمایش اگر آزمایش شما منفی بود و عالئم شما بر طرف شد، راهنمایی را تحت عنوان  •
19-COVID ا بیمار نیستم. باید چه کار کنم؟ مثبت داشت تماس نزدیک داشتم، ام 

مثبت بود چه کاری باید انجام دهم   COVID-19اگر تست اگر آزمایشتان مثبت بود، رهنمایی های  •
(wa.gov)  گر شما تست نداده اید، همان رهنمودهای های دیگر موجود( را دنبال کنید. ا)برخی از زبان

 ایزوله و پوشیدن ماسک توصیه شده برای اشخاص دارای نتیجه مثبت را تعقیب کنید.

)تنها به  (wa.gov-CoV-SARS) 2مایی راهنمای موقت خودآزاگر از تست از خود استفاده می کنید  •
 زبان انگلیسی( را مشاهده نمایید.

)برخی از زبان های   ماسک با کیفیتاگر باید در داخل یا خارج از خانه خود در اطراف افراد دیگر باشید، از 
ی استفاده نمایند،  دیگر موجود است( استفاده کنید. سایر افراد خارج از خانواده شما باید از ماسک یا دهان بند طب

اگر شما مجبور هستید در اطراف آنها باشید. اگر عالئم شما بدتر شد یا عالئمی جدید داشتید با یک ارائه دهنده 
 مراقبت های صحی مشوره نمایید.  

مراکز زیادی صرفنظر از وضعیت مهاجرت، تست های اگر شخصی ارائه دهنده خدمات صحی نداشته باشد: 
)تنها به   )وزارت صحت( Department of Healthسواالت متداول آزمایش دهی  ه دارند. رایگان یا کم هزین

تماس   (WAایالت واشنگتن ) COVID-19خط تماس مستقیم معلومات زبان انگلیسی( را مشاهده کنید یا با 
 بگیرید )برخی از زبان های اضافی موجود است(.

 تفاوت بین ایزوله و قرنطین چیست؟ 

داشتید یا منتظر نتیجه آزمایش تان هستید یا نتیجه آزمایش   COVID-19حالتی است که اگر عالئم ایزوله  •
COVID-19   تان مثبت تشخیص شده، آنرا انجام می دهید. ایزوله به این معنی است که برای جلوگیری از

توصیه شده )تنها به زبان انگلیسی( در خانه بمانید و از دیگران )از جمله   مدت زمانگسترش بیماری، برای  
 اعضای خانواده( دور بمانید.  

در صورت   COVID-19به معنای ماندن در خانه و دوری از دیگران پس از قرار گرفتن در معرض  قرنطین •
 COVID-19تان مثبت باشد یا عالئم  COVID-19ابتال و انتقال دهنده بودن تان است. اگر بعداً نتیجه آزمایش 

 پیدا کنید، قرنطینه به ایزوله تبدیل می شود. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.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/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
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 منابع سالمت روانی و رفتاری

 )فقط انگلیسی( بازدید نمایید. DOH های صحی رفتاری منابع و توصیهلطفاً از ویب سایت 

 COVID-19معلومات و منابع بیشتر درباره 

)برخی زبانهای   Insleeای والی اعالمیه ه، )تنها به زبان انگلیسی( در واشنگتن COVID-19وضعیت فعلی درباره
مردم چگونه و  )برخی زبانهای دیگر موجود(،   نحوه شیوع مرض)برخی زبانهای دیگر موجود(،  عالئمدیگر موجود(، 

)به برخی زبانهای   در کجا باید به واکسین دسترسی پیدا کرد ، و )برخی زبانهای دیگر موجود( د چه وقت باید تست شون
 ا را ببینید. )تنها به زبان انگلیسی( م سواالت متداولآپدیت بمانید. برای معلومات بیشتر  دیگر موجود است(

قرار نمی دهد. هرچند،   COVID-19نژاد/قومیت یا ملیت اشخاص به خودی خود آنان را در معرض خطر بیشتر 
متأثر شده اند. این به  COVID-19معلومات فاش می سازند که اجتماعات متفاوت بلحاظ رنگ پوست بصورت نابرابر از 

ری می باشد که به بعضی از گروه ها فرصت های کمتر حفاظت از  علت تأثیرات نژادپرستی و به ویژه نژادپرستی ساختا
برای   )تنها به زبان انگلیسی(.  ننگ دانستن مرض به مقابله با آن کمک نخواهد کرد خود و جوامع شان را می دهد. 

 پیشگیری از گسترش شایعات و معلومات نادرست، تنها معلومات صحیح را شریک سازید. 

)برخی از زبان های  ( COVIDDepartment of Health WA)-19 2019شیوع جدید ویروس کرونا  •

 دیگر موجود است(

 های دیگر موجود است()برخی زبان WA (COVID)-19پاسخ به ویروس کرونا ایالت   •

 )چند زبان اضافی موجود است( حوزه یا دیپارتمنت صحی محلی خود را بیابید  •

 )برخی زبانهای دیگر موجود است(CDC (COVID )-91ویروس کرونا  •

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

 ب.ظ  10ق.ظ تا  6دوشنبه  •

 ب.ظ   6ق.ظ الی  6سه شنبه الی یکشنبه از  •

  ب.ظ 6ق.ظ الی   6)تنها به زبان انگلیسی( از  روزهای رخصتی ایالت •

دهید. برای سواالت در مورد   فشاررا  # ا را می گویندزبان شمبرای خدمات ترجمه شفاهی، وقتی جواب می دهند و 
 صحت خودتان یا نتایج تست، لطفاً با یک ارائه کننده مراقبت های صحی به تماس شوید.

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

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

 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
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/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://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/
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/
file:///C:/Users/LG/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ارسالایمیلبه:civil.rights@doh.wa.gov

