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تماس پرخطر   COVID-19دهید با فرد مبتال به  اگر احتمال یم
 اید چه کاری باید انجام دهید داشته

ات   2022اکتیر   24خالصه تغییر

 توصیه قرنطینه برای عموم مردم حذف شده است  •

 روزرسانی شده استهای آزمایش دادن بهتوصیه •

کنند« بازبینی شده های عمویم خاص اقامت دارند یا کار یممحیطبخش »اطالعات مربوط به افرادی که در  •
 است

اند و اکنون بیمار هستند قرار داشته   COVID-19های مربوط به افرادی که درمعرض تماس نزدیک با توصیه •
 اند. بازبینی شده

 مقدمه

ی هستید یا فکر یم توانید از انتقال ویروس به دیگر اعضای خانه  اید، یمقرار گرفته  COVID-19معرض  کنید که در اگر مطمئ 
 در اینجا، به دستوالعملو جامعه

ً
 دستورالعمل زیر را دنبال کنید. لطفا

ً
ی کنید. لطفا های های تکمییل برای محیط تان جلوگیر

 خاص توجه کنید: 

کنند، باید  کنند یا به این مراکز مراجعه یمهای سالمت اقامت دارند، کار یممراکز مراقبتافرادی که در  •
ل عفونت توصیههای موجود در این سند را رعایت کنند: دستورالعلمل ی و کنیر SARS-های موقت برای پیشگیر

2-CoV فقط انگلییس(  های سالمتهای مراقبتدر محیط( 

، مراکز بازپروری یا بازداشتگاه، اگر در محل کار شلوغ، محل اسکان موقت کارکنان، محیط  • های تجارت دریانی
 از دستورالعمل موجود در بخش  خانمان یا مراکز اسکان موقت کار یمپناهگاه افراد ن  

ً
کنید یا اقامت دارید، لطفا

وی  کنند های اجتمایع خاص اقامت یا فعالیت یماطالعات مربوط به افرادی که در محیط  )فقط انگلییس( پیر
 کنید.  

ل شیو های بهداشت محیل یمحوزه ع بیماری و اقدامات  توانند به صالحدید خود و براساس مالحظانر همچون کنیر
انه در محل، این محدودیت  Revised Codeاز  70.05.070بند شده را کم یا زیاد کنند. مطابق تعریف های توصیهپیشگیر

of Washington (RCW , ی ، بهنامه بازبینی آیئر ی س است(، مقامات  (اختصار شده واشینگئر )به چند زبان دیگر دردسیر
ی از شیوع بیماریتوانند اقدامات الزم را بهمحیل سالمت یم ل و پیشگیر

 های عفونی انجام دهند. تشخیص خود برای کنیر

ار نیستم. چه ام، اما بیماو مثبت بوده است تماس نزدیک داشته COVID-19با فردی که آزمایش 
 کاری باید انجام دهم؟ 

 انجام دهید.   COVID-19روز بعد از آخرین تماس پرخطر، آزمایش تشخیص  5تا  3

 اقدامات الزم درصورت مثبت شدن آزمایش های بخش اگر نتیجه آزمایش شما مثبت شد، دستورالعمل •
19-COVID  .س است( را دنبال کنید  )به چند زبان دیگر دردسیر

 آزمایش پادگن دهید. اگر   48تا  24اگر آزمایش پادگن منفی شد،  •
ً
، مجددا ی آزمایش منفی ساعت پس از اولئر

ساعت پس از  48تا  24ید توانوجود داشت، یم COVID-19هانی درمورد ابتال به آزمایش دوم منفی شد، اما نگرانی 
ی آزمایش منفی و درمجموع حداقل  بار دوباره آزمایش دهید. اگر نتیجه آزمایش سوم هم منفی شود و  3دومئر

توانید با استفاده از آزمایش پادگن دوباره مبتال شده باشید، یم COVID-19نگران باشید که ممکن است به 

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://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/COVIDsick20ANDexposedFARSI.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsick20ANDexposedFARSI.pdf
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های سالمت خود تماس  دهنده مراقبتمولکویل بدهید یا با ارائه آزمایش دهید، در یک مرکز آزمایشگایه آزمایش
ید. اگر پول کافی برای  ان خطر  3بگیر ی بار آزمایش پادگن را نداشتید، قابل قبول است که مطابق با پول خود و میر

ی آزمایش بدهید.   برای شما و اطرافیانتان، به تعداد کمیر

اید، داشته COVID-19روز گذشته  30عالمنر ندارید، اما در اید و هیچ قرار گرفته  COVID-19اگر درمعرض  •
اید، از آزمایش پادگن )نه مبتال شده  COVID-19روز گذشته به   90تا   30شود. اگر در آزمایش دادن توصیه نیم

طور مداوم مثبت بماند، حنر اگر عفونت جدید و ممکن است به PCR( استفاده کنید، زیرا نتایج PCRآزمایش 
 در بدنتان وجود نداشته باشد.  فعایل 

 ، مراحل زیر را انجام دهید: COVID-19روز پس از آخرین تماس خود با فرد مبتال به  10مدت به

ها  )به همه زبان  ماسک یا ماسک تنفیس باکیفیتهای عمویم در کنار دیگران هستید، از وقنر در خانه و مکان  •
س است( استفاده کنید. حنر اگر نتیجه آزمایش  استفاده از ماسک ادامه  شما منفی است، به  COVID-19دردسیر

 دهید.  
o  توانید ماسک بزنید.  هانی نروید که در آنها نیمبه مکان 
o ی بودن سن فرد از اگر به ی معلولینر که مانع از ماسک زدن یم 2دلیل پایئر شود، امکان سال یا داشئر

انه دیگر )مانند بهبود  ( تهویهاستفاده از ماسک برای شخص وجود نداشته باشد، باید از اقدامات پیشگیر
س است(  ی   10استفاده شود تا از انتقال بیماری درطول این )به چند زبان دیگر دردسیر روز جلوگیر

  شود. 

س  )به چند زبان دیگر  در خطر ابتالی باال به نوع شدید بیماری قرار دارند از حضور در نزدییک افرادی که  • در دسیر
 های سالمت( نروید. های پرخطر )مثل مراکز مراقبت( خودداری کنید و به محیطاست

س است( COVID-19عالئم  حواستان به بروز  •  باشد. )به چند زبان دیگر در دسیر

س است( و مراحل موجود در این بخش را دنبال  آزمایش دهید درصورت بروز عالئم،  • )به چند زبان دیگر در دسیر
ام. چه کاری او مثبت بوده است تماس نزدیک داشته و اکنون بیمار شده COVID-19با فردی که آزمایش کنید: 

 باید انجام دهم؟

 Centers for Disease Control and Prevention|  سفر  مورد سفر کردن، بخشبرای کسب اطالعات در •
ی از بیماری، به ل و پیشگیر

س است( را ببییند.  (CDCاختصار )مراکز کنیر  )به چند زبان دیگر در دسیر

، به اگر از خودآزمانی استفاده یم •  خودآزمانی کنید، برای دریافت راهنمانی
 CoV-SARS-2دستورالعمل موقنر

(wa.gov)  .فقط انگلییس( مراجعه کنید( 

شود.  یم COVID-19های پرخطر در خانوار اغلب منجر به تماس طوالنی و مکرر با افراد دارای نتیجه مثبت آزمایش تماس
وع تماس باشد و  COVID-19هستید، حواستان به بروز عالئم  COVID-19طور مداوم در خانه درمعرض اگر به از زمان شر

درطول دوره مرسی بودن بیماری او، در خانه و   COVID-19روز پس از آخرین تماس پرخطر با فرد مبتال به  10پرخطر تا 
ی تماس پرخطر خود  در جاهای عمویم از ماسک یا ماسک تنفیس با کیفیت باال در نزدییک دیگران استفاده کنید. پس از اولئر

 روز آزمایش دهید.  5تا   3، هر  19-ین تماس پرخطر با فرد مبتال به کوویدروز پس از آخر  5تا  3تا 

 کنند: های عمویم خاص اقامت دارند یا کار یماطالعات مربوط به افرادی که در محیط

حال، ممکن های سالمت، قرنطینه دیگر توصیه استانداردی نیست. بااینهای عمویم غیر از مراکز مراقبتبرای محیط 
 های سالمت قرنطینه درنظر گرفته شود: های عمویم غیر از مراکز مراقبتایط خایص در این محیط است در شر 

 هامراکز بازپروری و بازداشتگاه •

 خانمان و مراکز اسکان موقتهای افراد ن  پناهگاه •

ممکن است )مانند گذاری اجتمایع بههای کاری شلوغ که در آنها رعایت فاصلهمحل  • دلیل طبیعت آن مشاغل غیر
شده ازسوی ونقل ارائهبندی مواد غذانی و فرآوری محصوالت گوشنر و حملها، مراکز بسته انبارها، کارخانه

 کارفرما(.  

 مراکز اسکان موقت کارگران  •

، کشنر )فقط انگلییس( )مانند کشنر  های تجارت دریانی محیط  • های باری، کشنر های تجاری حامل غذاهای دریانی
 های تفرییح( 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.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://doh.wa.gov/fa/emergencies-covid-19/azmaysh-tshkhys-covid-19
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/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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اییط که در آن قرنط  اند از: ینه ممکن است درنظر گرفته شود، عبارتشر

ل شیوع بیماری، به  • ی انتقال بیماری کنیر ویژه اگر سایر اقدامات کاهش انتقال بیماری در متوقف ساخئر

ی نبوده باشدموفقیت  آمیر

انه، مانند آزمایش دادن و ماسک زدن، برای افرادی که درمعرض  • ند قرار دار  COVID-19اگر سایر اقدامات پیشگیر

 شودانجام نیم 

اییط، بسته به سطح تحمل خطر، مدت قرنطینه باید  ی شر روز پس از آخرین تماس پرخطر براساس دوره  10تا  5در چنئر
 
ی

ای که ناقل بیماری در دوره COVID-19باشد. برای محاسبه دوره قرنطینه، روزی که با فرد مبتال به  COVID-19نهفتیک
ی روز کامل بعد از برقراری آخرین تماس نزدیک با   1شود. روز محسوب یم 0اید روز بوده است تماس پرخطر داشته اولئر

 است.  COVID-19فرد مبتال به 

ی برای قرنطینه درنظر گرفت، مانند درخواست از کارمند برای کار کردن از راتوان جایگزینیم ه دور یا انتقال موقنر  هانی را نیر
 او به قسمنر از محل کار که فضای کاری فردی و تهویه مناسب دارد. 

ی رعایت کنند: »ها هستند باید دستورالعملافرادی که در این محیط  با فردی که  های ذکرشده در باال ذیل این قسمت را نیر
)فقط   ام، اما بیمار نیستم. چه کاری باید انجام دهم؟«. ت تماس نزدیک داشتهاو مثبت بوده اس COVID-19آزمایش 
 انگلییس(

ایط آنها توانند با حوزه محیل سالمت خود مشورت کنند تا ببینند آیا قرنطینه یا جایگزین مراکز یم های قرنطینه برای شر
وی کنند. ممکن است حوزهیم دستورالعملمناسب است و مراکز باید از تما های محیل های حوزه محیل سالمت پیر

اییط که یم  توان قرنطینه را در نظر گرفت، آن را الزایم کنند. سالمت در شر

 قرار گرفتم؟  COVID-19چطور درمعرض 

توانند ازطریق شود، ازجمله ذرانر که یمهای مختلف منتقل یمازطریق ذرات هواویز با اندازه COVID-19ویروس عامل 
 در فاصله 

ً
ی ذرانر که ممکن است در هوا معلق بمانند و در   6تماس نزدیک )مثال ی( منتقل شوند و همچنئر

فونر یا دو میر
 در محیط

ً
ی منتقل شوند، مخصوصا ممکن است از  COVID-19ندارند. افراد مبتال به هانی که تهویه مناسب فاصله بیشیر

ی عالئم، از دو روز قبل از مثبت شدن نتیجه آزمایش( تا دو روز پیش از بروز عالئم )یا در روز بعد از بروز  10صورت نداشئر
ی عالئم، عالئم )یا در اگر دوره   روز بعد از مثبت شدن نتیجه آزمایش( ویروس را به دیگران منتقل کنند.  10صورت نداشئر

 به 10بیشیر از   COVID-19جداسازی فرد مبتال به 
ً
دلیل اینکه شدت بیماری او باال است یا مبتال به بیماری روز باشد )مثال

اش ناقل بیماری است. اگر برای شخیص که نتیجه آزمایش  شکوب سیستم ایمنی است(، او تا پایان دوره جداسازی 
COVID-19  ساعت نتیجه آزمایش تشخیص  48تا  24متوایل در فاصله او مثبت بوده است دو بارCOVID-19   منفی شود

 شود.  روز جداسازی، شخص احساس کند بهیر شده است، دیگر ناقل بیماری محسوب نیم 5و پس از حداقل 

 به این معنی است که شما درطول 
ً
نر )دو فو 6دقیقه یا بیشیر در فاصله  15مدت حداقل ساعت به 24تماس نزدیک عموما
ی( از فرد مبتال به  اییط قرار گرفتهاید. بااینبوده COVID-19میر های پرخطر احتمایل را  اید که خطر تماسحال، اگر در شر

هانی مانند فریاد زدن یا  دهد، مانند فضاهای بسته، فضاهانی با تهویه ضعیف یا جاهانی که افراد در آن فعالیتافزایش یم
ید، حنر اگر فرد مبتال به آواز خواندن را انجام یم دهند، همچنان این خطر وجود دارد که درمعرض بیماری قرار بگیر

COVID-19 از شما قرار داشته باشد. برخی از افراد به  6ای بیش از در فاصله ) شوند، مبتال یم COVID-19فوت )دو میر
 اند. معرض آن قرار گرفتهبدون اینکه حنر بدانند چگونه در 

کت کنید در مصاحبه  اداره بهداشت عمویم شر

 با شما تماس نزدیک داشته است، اداره   COVID-19اگر ییک از افراد مبتال به 
ً
ا به اداره بهداشت عمویم بگوید که اخیر

های موجود و  کننده درمورد کمکدهد. مصاحبهطریق پیامک یا تماس تلفنی به شما اطالع یمبهداشت این موضوع را از 
ها داده  گوید که چه کیس نامتان را به آن کننده به شما نیمدهد. مصاحبهید انجام دهید به شما اطالع یمکارهانی که با

 است. 
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ام، اما بیمار نیستم. چه او مثبت بوده است تماس نزدیک داشته COVID-19با فردی که آزمایش 
 کاری باید انجام دهم؟ 

س است(  عالئماید و بوده COVID-19اگر درمعرض ابتال به  در شما بروز کرده   )حنر خفیف()به چند زبان دیگر دردسیر
ی وضعیت واکسیناسیون، خودتان را در خانه قرنطینه کنیاست،  د و به سایر افراد نزدیک نشوید باید بدون درنظر گرفئر

س است( تشخیص ابتال به  آزمایش ویرویسو   را انجام دهید.  COVID-19)به چند زبان دیگر دردسیر

 شما منفی بود: اگر آزمایش پادگن  •
o  ی رفته باشد )بدون مرصف داروهای  24در خانه بمانید تا زمانی که یط ساعت گذشته تب شما از بئر

س است( به عالئم بیماریو  بر(،تب ی بهبود یافته باشد. )به چند زبان دیگر دردسیر  طور چشمگیر
o  وع عالئم، هر ره آزمایش دهید. اگر در آزماییسر که ساعت دوبا 48تا  24حداقل تا پنج روز بعد از شر

وع عالئم داده -COVIDاید نتیجه منفی شود و نگران باشید که ممکن است به حداقل پنج روز پس از شر
توانید با استفاده از آزمایش پادگن دوباره آزمایش دهید، در یک مرکز مبتال شده باشید، یم  19

ید. دهنده مراقبتآزمایشگایه آزمایش مولکویل بدهید یا با ارائه   های سالمت خود تماس بگیر

های این بخش را رعایت کنید: اگر نتیجه آزمایشتان منفی است و عالئم بیماری برطرف شده است، دستورالعمل •
اری باید ام، اما بیمار نیستم. چه ک او مثبت بوده است تماس نزدیک داشته COVID-19با فردی که آزمایش »

 انجام دهم؟

 اقدامات الزم درصورت مثبت شدن آزمایش های بخش اگر نتیجه آزمایش شما مثبت شد، دستورالعمل •
19-COVID  (wa.gov)  س است( را دنبال کنید. اگر اید، از آزمایش نداده)به چند زبان دیگر دردسیر

وی های جداسازی و استفاده از ماسک مانند افرادی که نتیجه آزمایش آن دستوالعمل ها مثبت شده است، پیر
 کنید. 

، به اگر از خودآزمانی استفاده یم •  خودآزمانی کنید، برای دریافت راهنمانی
 CoV-SARS-2دستورالعمل موقنر

(wa.gov)  .فقط انگلییس( مراجعه کنید( 

س است(  ماسک باکیفینر اگر باید در کنار افراد دیگری داخل یا خارج از خانواده خود باشید، از  )به چند زبان دیگر دردسیر
ده کنید. اگر باید در کنار افراد دیگری خارج از خانواده خود باشید، آنها باید از ماسک معمویل یا ماسک تنفیس  استفا

 های بهداشنر مشورت کنید.  دهنده مراقبتاستفاده کنند. اگر عالئم شما بدتر شد یا عالئم جدیدی بروز کرد، با ارائه

ی وضعیت مهاجرت افراد، آزمایش  دهای بهداشتی ندارید:  دهنده مراقبت اگر ارائه ر بسیاری از مراکز، بدون درنظر گرفئر
را ببینید  )اداره سالمت( درباره آزمایش Department of Healthسؤاالت متداول شود. بخش هزینه انجام یمرایگان یا کم 

در ایالت   COVID-19)تلفن مستقیم اطالعات  Information Hotline-WA State COVID 19)فقط انگلییس( یا با 
) ی س است( ت )به چند زبان واشنگئر ید. دیگر دردسیر  ماس بگیر

 تفاوت جداسازی و قرنطینه چیست؟

را داشته باشید، منتظر نتیجه آزمایش باشید یا نتیجه   COVID-19شود که عالئم زمانی انجام یم جداسازی •
ی از شایت دادن بیماری، به COVID-19آزمایش  مدت یک  شما مثبت شده باشد. جداسازی یعنی برای جلوگیر

 شده در خانه و دور از دیگران )ازجمله اعضای خانواده( بمانید )فقط انگلییس(.  توصیه دوره زمانی 

ی درمعرض  هقرنطین • درصورت ابتال به  COVID-19به معنای ماندن در خانه و دوری از دیگران پس از قرار گرفئر
 نتیجه آزمایش 

ً
در شما  COVID-19شما مثبت شود یا عالئم  COVID-19بیماری و ناقل بودن است. اگر بعدا

 شود. ظاهر شود، قرنطینه به جداسازی تبدیل یم

 منابع سالمت روانی و رفتاری 

 به صفحه وب ل
ً
 )فقط انگلییس( مراجعه کنید.  DOH های سالمت رفتاریمنابع و توصیهطفا

 COVID-19منابع و اطالعات بیشیی درمورد 

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/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsick20ANDexposedFARSI.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsick20ANDexposedFARSI.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.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://doh.wa.gov/fa/emergencies-covid-19/azmaysh-tshkhys-covid-19
https://doh.wa.gov/fa/emergencies-covid-19/tmas-ba-ma
https://doh.wa.gov/fa/emergencies-covid-19/tmas-ba-ma
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
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ی  COVID-19وضعیت کنونی مورد رد  )به چند زبان دیگر  Insleeهای فرماندار بیانیه ، )فقط انگلیسی( در واشنگئر

 شایت آن)به چند زبان دیگر دردسترس است(،   عالئمدردسترس است(، 
ی

)به چند زبان دیگر دردسترس است(،  چگونیک

 و زمان دادن آزمایش توسط افراد
ی

یس به واکسنو  )به چند زبان دیگر دردسترس است( چگونیک )به چند زبان  محل دسیر

)فقط انگلیسی(  سؤاالت متداول. برای کسب اطالعات بیشتر، به بخش روز کسب کنید ر دردسترس است( اطالعات به دیگ

 مراجعه کنید.

دهد که جوامع  ها نشان یمحال، دادهدهد. بااینرا افزایش نیم  COVID-19تنهانی خطر ابتال به نژاد/قومیت یا ملیت افراد به
ی  ات نژادپرسنر و بهقرار گرفته COVID-19تأثیر طور نامتناسن  تحتپوست بهرنگئر ویژه نژادپرسنر اند. علت این امر، تأثیر

ی برای محافظت از خود و جوامعای است که به برخی گروهساختاری  باورهای منفی به مبارزه  دهد. شان یمها فرصت کمیر
ی از انتشار شایعات و اطالعات نادرست، فقط اطالعات درست و   )فقط انگلییس(.  کنند با بیماری کمیک نیم برای جلوگیر

اک بگذارید. دقیق را به  اشیر

ی ) Department of Health-COVID (19) 2019شیوع ویروس کرونای جدید  • )به   (WAایالت واشنگئر

س است(  چند زبان دیگر دردسیر

ی درباره ویروس کرونا )پاسخ • س است( (COVID-19دیه ایالت واشنگئر  )به چند زبان دیگر دردسیر

ی حوزه یا اداره سالمت محیل • س است( یافئر  )به چند زبان دیگر دردسیر

س است()  (COVID-19درباره ویروس کرونا ) CDCصفحه  •  به چند زبان دیگر دردسیر

ید.  0127-525-800-1ما به شماره  COVID-19با خط تلفن مستقیم اطالعات سؤال دیگری دارید؟    تماس بگیر
 گونی خط مستقیم: های پاسخساعت 

 شب 10صبح تا  6روزهای دوشنبه، از ساعت  •

 عرص   6صبح تا  6شنبه تا یکشنبه از ساعت روزهای سه •

ییا عمویم التیتعط  •   عرص 6صبح تا   6)فقط انگلییس(، از ساعت  الت 

زبان خود را  و   کلید مرب  ع )#( را فشار دهیدمنظور استفاده از خدمات ترجمه شفایه، هنگایم که تماس پاسخ داده شد، به
 با ارائهاعالم کنید

ً
های سالمت دهنده مراقبت. برای پرسیدن هرگونه سؤال درباره سالمت خودتان یا نتایج آزمایش، لطفا

ید.   خود تماس بگیر

ید. افراد ناشنوا یا کم 0127-525-800-1د در قالن  دیگر، با شماره تلفن برای درخواست این سن  با  تماس بگیر
ً
شنوا لطفا

ند یا به نشانی  ) Washington Relay) 711شماره  ایمیل ارسال    civil.rights@doh.wa.govفقط انگلییس(( تماس بگیر
 کنند. 

 

 

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/fa/emergencies-covid-19/azmaysh-tshkhys-covid-19
https://doh.wa.gov/fa/emergencies-covid-19/waksn-covid-19
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
https://doh.wa.gov/fa/emergencies/covid-19-kwwyd-19
https://coronavirus.wa.gov/fa/covid-19-covid-19-krwnawyrws-jdyd-atlaat-khdmat-w-mnab-dr-ayalt-washngtn
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

