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شما مثبت شود، چه کاری با�د انجام ده�د COVID-19ا�ر نت�جه آزما�ش 

ات   2023 آور�ل 12خالصه تغی�ی
 توضیح دادە شدە است های خاصجداسازی در بر�� مح�ط ��وط به م اطالعاتدر�ارە  •
روزرسای� شدە است های سالمت بهپیوند به دستورالعمل مح�ط مراقبت •

 مقدمه
ی از انتقال و�روس شما مثبت شدە باشد، � COVID-19ا�ر نت�جه آزما�ش  به د�گران کمک  COVID-19توان�د به جلوگ�ی

 راهنمای ز�ر . کن�د
�
 همه خط. را درخصوص درمان، جداسازی و استفادە از ماسک دنبال کن�دلطفا

�
های حوزە  م�ش لطفا

� دررابطه بهداشت مح�، محل کار، کسب هاآن COVID-19با افرادی که نت�جه آزما�ش وکار �ا محل تحص�ل خود را ن�ی
انهم�ش این خط. مثبت شدە است رعا�ت کن�د  WA State Department ofعمل تر از دستورالها ممکن است سختگ�ی

Health ) �  . باشد ) ادارە بهداشت ا�الت واشنگنت

کنند، با�د  کنند �ا به این مرا�ز مراجعه �های سالمت اقامت دارند، کار �افرادی که در مرا�ز مراقبت •
ی از ابتال به : های موجود در این سند را رعا�ت کننددستورالعمل هایهای مراقبتمح�ط در  COVID-19پ�شگ�ی

 ) فقط انگل��( سالمت
، مرا�ز باز�روری �ا بازداشتگاە، در محل کار شل�غ، محل اسکان موقت کارکنان، مح�ط  ا�ر  • های تجارت در�ایی

 از دستورالعمل موجود در بخش  خانمان �ا مرا�ز اسکان موقت کار �پناهگاە افراد یب 
�
ا�ر  کن�د �ا اقامت دار�د، لطفا

وی کن�د) فقط انگل��( کن�داقامت �ا فعال�ت � های اجتما�در این مح�ط   . پ�ی

ن اینکه به درمان ن�از دار�د �ا خ�ی   تعینی

ا�ط  به COVID-19ا�ر نت�جه آزما�ش شما مثبت شود و احتمال ابتالی شما به ن�ع شد�د ب�ماری نا�ش از  دل�ل سن �ا �ش
سد، درمانتان باال باشمزمن دارویی  ی شدن در ب�مارستان و مرگ بر اثر این ب�ماریاند که �هایی دردس�ت توانند احتمال �س�ت

دهندە خدمات بهداشیت و درمای� تج��ز و بالفاصله بعداز با�د توسط ارائه  COVID-19داروهای درمان .  را کاهش دهند
گذار باشند دهندەحا�� خف�ف باشد، فورا� با ارائهحیت ا�ر عالئم شما درحال. �شخ�ص ب�ماری م�ف شوند تا تأث�ی

ا�ط درمان هست�د �ا خ�ی  �د تا مشخص شود آ�ا واجد�ش ای کسب د�گر اطالعاتبر . خدمات بهداشیت و درمای� تماس بگ�ی
هایبه ز�ان( COVID-19های خاص درمان روشخصوص تان در دهندە خدمات بهداشیت و درمای� موردن�از خود و ارائه 

س است د�گری � به درمانو نحوە د) دردس�ت )، ادارە بهداشتDepartment of Health )DOHوب ، از صفحهس�ت
 . د�دن کن�د

 جداسازی در خانه
را دارند و منتظر در�افت نت�جه  COVID-19ها مثبت شدە است �ا عالئم آن COVID-19افرادی که نت�جه آزما�ش 

های پزش� در�افت  کنند، مگراینکه بخواهند مراقبت  آزما�ش خود هستند با�د در خانه بمانند و خودشان را از د�گران جدا 
ی از ب�مار شدن  . توانند آن را به د�گران منتقل کنند� COVID-19افراد مبتال به . کنند جداسازی در خانه به جلوگ�ی

شدە به  ا�ر فرد وا�سینه. نظر از وضع�ت وا�سیناسیونتان، با�د اقدام به جداسازی خود کن�د�ف. کندد�گران کمک �
COVID-19 � تواند ب�ماری را به د�گران منتقل کند، اما وا�سینه شدن در�رابر مبتال شود، همچنانCOVID-19   احتمال

ی شدن در ب�مارستان و مرگ نا�ش از  از د�گران بخواه�د که خ��دهای شما را. دهدشدت کاهش �را به COVID-19�س�ت

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://doh.wa.gov/fa/emergencies-covid-19/drman-kwwyd-19
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ا�ر هنگام جداسازی در خانه به مواد غذایی �ا حما�ت د�گری . غذایی استفادە کن�دت تح��ل موادانجام دهند �ا از خدما
� ( Care Connect Washingtonن�از داشته باش�د،  س است های د�گریبه ز�ان( )اتصال مراقبت در واشنگنت ) دردس�ت

�د، سپس  0127-525-800-1شمارە  به COVID-19با خط تلفن مستق�م م��وط به اطالعات . موجود است تماس بگ�ی
س است های د�گریبه ز�ان( Care Connectرا فشار ده�د �ا به هاب (#) کل�د م��ــع  خدمات  .  مراجعه کن�د) دردس�ت

های عمو� نرو�د و از وسا�ل  به سفر، محل کار، مدرسه، مرکز مراقبت از کودکان �ا مکان . �سه�الت ز�ای� موجود است
ا�(پ�مایی ونقل عمو�، خدمات همحمل  : درطول جداسازی. �ا تا�� استفادە نکن�د) ذاری خودروگاش�ت

 ( تا حد امکان از د�گران در خانه  •
گ

�د؛ برای این کار، �) ازجمله اعضای خانوادە و حیوانات خان� توان�د فاصله بگ�ی
. استفادە کن�دای حمام جدا�انه /صورت امکان، از دستشویی در اتاق مشخ� دور از سایر افراد بمان�د و در

Centers for Disease Control and Prevention )CDCی از ب�ماری ل و پ�شگ�ی اطالعات ) ، مرا�ز کن�ت
ی درخصوص  س است های د�گر به ز�ان( و حیوانات COVID-19ب�ش�ت  .  دارد) دردس�ت

به ( ماسک معمو� �ا ماسک تنف� با��ف�تا�ر الزم است در خانه �ا محل کار به د�گران نزد�ک ش��د، از  •
س است ی د�گریهاز�ان  . استفادە کن�د) دردس�ت

س است های د�گریانبه ز�( ته��هدرصورت امکان، اقدامایت برای بهبود  •  . در خانه انجام ده�د) دردس�ت
 شخ� مثل لیوان، حوله و ظروف �ف غذا استفادە نکن�دبه •

گ
ک از لوازم خان�  . صورت مش�ت

�دعالئم ب�ماری خود را تحت • س   های د�گریبه ز�ان( های هشداردهندە اضطراری�شانها�ر . نظر بگ�ی دردس�ت
 . اجعه کن�دهای پزش� مر را دار�د، فورا� به بخش فور�ت) مثل مشکل در تنفس) (است

دهندە خدمات بهداشیت و ، به ارائه )های پزش� ن�ستمنظور مراجعه به فور�ت(ا�ر ن��ت پزش� معمو� دار�د  •
 . هست�د  COVID-19ا�د �ا تحت معاینه برای �شخ�ص مبتال شدە  COVID-19درمای� خود اطالع ده�د که به 

 چه مدت با�د خودم را از د�گران جدا کنم و ماسک بزنم؟ 
  روز در خانه بمان�د و خودتان را از د�گران در خانه جدا کن�د 5حداقل شما مثبت شود،  COVID-19ا�ر نت�جه آزما�ش 

ی کن�د COVID-19تا از �ا�ت   .  به د�گران جلوگ�ی

 پا�ان دادن به جداسازی  
 دارد مدت 

گ
 :زمان جداسازی به چند عامل �ست�

 استفادە کن�د، توان�د از ماسک ک�پ و مناسب آ�ا � •
شما در روزهای ششم تا دهم همچنان مثبت  COVID-19روز از جداسازی، نت�جه آزما�ش  5آ�ا بعداز گذشت  •

 شود،�
 ای دار�د، و  شدە مبتال هست�د �ا س�ستم ا�می� ضع�ف COVID-19آ�ا به ب�ماری شد�د نا�ش از  •
 .  کن�دهای عمو� اقامت دار�د �ا کار �آ�ا در مح�ط  •

ن   COVID-19رت مثبت شدن نت�جه آزما�ش درصو  س است های د�گریبه ز�ان( عالئمو داشنت  ):  دردس�ت

� عالئم به ا�ط ز�ر، �س از گذراندن . را از د�گران جدا کن�د خودتان روز  5مدت حداقل از تار�ــــخ بروز اولنی روز کامل،  5در �ش
 : توان�د دورە جداسازی خود را پا�ان ده�د�

� باشد،  5عالئم شما  • وع جداسازی درحال بهبود �افنت  وروز �س از �ش
� رفته باشد) بربدون کمک داروهای تب(ساعت گذشته  24تب شما �  •  از بنی

ن هیچ  COVID-19درصورت مثبت شدن نت�جه آزما�ش  س است های د�گریبه ز�ان( عالئ�گونه و نداشنت از ): دردس�ت
 5ا�ر بعداز گذراندن . خودتان را از د�گران جدا کن�دروز   5مدت حداقل به COVID-19تار�ــــخ مثبت شدن نت�جه آزما�ش 

 . توان�د دورە جداسازی خود را پا�ان ده�دروز کامل هیچ عالئ� در شما بروز نکردە باشد، �

وع شود 5ا�د، جداسازی ا�ر بعد از نت�جه مثبت آزما�ش دچار عالئم شدە ا�ر عالئم ب�ماری را . روزە شما با�د از اول �ش
 . های باال را برای پا�ان دادن به دورە جداسازی دنبال کن�دا�د، توص�هداشته 

https://doh.wa.gov/fa/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/fa/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/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/symptoms-testing/symptoms.html#Emergency
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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�ا مثبت شدن  ( روز بعداز بروز عالئم  10مدت نظر از زمان پا�ان دادن به دورە جداسازی، اقدامات ز�ر را به�ف
ن عالئم  :انجام ده�د) نت�جه آزما�ش، درصورت نداشنت

� دورە جداسازی  5مدت حداقل به • ، نزد�ک د�گران در خانه )روز ششم تا دهم(روزە  5روز د�گر بعداز پا�ان �افنت
 . های عمو� از ماسک معمو� �ا ماسک تنف� ک�پ و با��ف�ت استفادە کن�دان �ا مک

به  ( ن�ع شد�د ب�ماری هستندمعرض خطر باالی ابتال به دارای نقص س�ستم ا�می� هستند �ا دراز افرادی که  •
س است های د�گریز�ان و سایر مکان ) هاجمله آسا�شگاەاز(های سالمت دوری کن�د و به مرا�ز مراقبت) دردس�ت

 . های پرخطر نرو�د
نرو�د و نزد�ک افراد ) های ورز�ش ەمثل رستوران و بر�� از باشگا(توان�د در آنجا ماسک بزن�د هایی که ن�به مکان  •

 .د�گر در خانه و محل کار غذا نخور�د
 . تکرار کن�د 0�ا �شد�د شد، با�د دورە جداسازی خود را از روز  برگشتا�ر عالئم دو�ارە  •
 . را ببییند  CDC| سفر  مورد سفر کردن، مقالهبرای کسب اطالعات در •

 :نحوە محاسبه دورە جداسازی 

� روز بروز عالئم شما به � روز کامل �س از بروز  1روز . شودته �درنظر گرف 0عنوان روز ا�ر عالئم ب�ماری را دار�د، اولنی اولنی
 . عالئم است

� روز کامل �س از جمع. ا�دروزی است که آزما�ش دادە 0ا�ر عالئ� در شما بروز نکردە است، روز  آوری نمونه  اولنی
 .شوددرنظر گرفته � 1عنوان روز آزما��ش و مثبت شدن نت�جه آن، به 

، ابزار  س   ی د�گریهابه ز�ان( DOHم��وط به  کنندە دورە جداسازی و قرنطینهمحاسبه برای در�افت راهنمایی دردس�ت
 . را ببین�د) است

� ماسک  برداشنت
� دورە   5مدت همچنان به . روز از دورە جداسازی، همچنان ناقل ب�ماری باش�د 5ممکن است بعداز  روز بعداز پا�ان �افنت

ماسک معمو� �ا ماسک تنف� ک�پ های عمو� از ، نزد�ک د�گران در خانه و مکان )روز ششم تا دهم(روزە  5جداسازی 
س است ی د�گریهابه ز�ان( و با��ف�ت زمان مناسب برای �ا از آزما�ش پادگن برای �شخ�ص . استفادە کن�د) دردس�ت

� ماسک استفادە کن�د  � را ببین�د( برداشنت ا�ر قادر به استفادە از ماسک ک�پ و مناسب ن�ست�د، با�د دورە جداسازی را ). پاینی
  . روز کامل ادامه ده�د 10مدت به

ماسک معمو� �ا ماسک  استفادە مداوم از ماسک �عی� هروقت نزد�ک افراد د�گر در خانه �ا خارج از خانه هست�د از 
س است ی د�گریهابه ز�ان( تنف� ک�پ و با��ف�ت ایی که � آن  ه نبا�د نزد�ک د�گران در فعال�ت. استفادە کن�د) دردس�ت

کت کن�دن� مثل محافظ صورت  (های ماسک جا�گ��ن. توان�د ماسک بزن�د، مانند خواب�دن، غذا خوردن �ا شنا کردن، �ش
توان�د از ماسک ک�پ و مناسب استفادە  ا�ر ن�. دهنداندازە ماسک ک�پ و با��ف�ت محافظت ارائه ن�به) دارپردە ) ش�لد(

 .  داسازی را انجام ده�دروز ج 10مدت کن�د، با�د به 

� ماسک  استفادە از آزما�ش پادگن برای �شخ�ص زمان خروج از جداسازی و برداشنت
س استد های د�گریبه ز�ان ( آزما�ش پادگنا�ر به  � دار�د، با انجام دادن این آزما�ش در زمای� که قصد ) ردس�ت دس�ت

توان�د خطر انتقال و�روس به د�گران را باز � ) نبا�د زودتر از روز ششم این کار را انجام ده�د(خروج از جداسازی را دار�د 
بر تب نداشته باش�د و د�گر تبساعت بدون م�ف داروهای  24تنها درصوریت آزما�ش بده�د که ظرف . هم کم�ت کن�د

ازدست دادن حس چشایی �ا ب��ایی ممکن است چندین هفته �ا ماە بعداز بهبودی ماندگار . عالئم شما بهبود پ�دا کردە باشد
 . تأخ�ی بیندازدباشد و نبا�د پا�ان جداسازی را به

دورە جداسازی و استفادە از ماسک را  با�د . ا�ر نت�جه آزما�شتان مثبت است، احتماً� هنوز ناقل ب�ماری هست�د •
 . ساعت ص�ب کن�د 48تا  24ادامه ده�د و تا آزما�ش بعدی 

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/fa/emergencies-covid-19-isolation-and-quarantine-covid-19/mhasbhknndh-dwrh-jdasazy-w-qrntynh
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
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اند من�� از �کد�گر انجام شدە  48تا  24شما که در فاصله  (�شت � هم) های متوا� ا�ر نت�جه دوتا از آزما�ش  •
 . متوقف کن�دتوان�د قبل از روز دهم، جداسازی و استفادە از ماسک را باشد، � 

های تکراری شما مثبت شود، تا زمای� که نت�جه دو آزما�ش متوا� پادگن شما من�� روز نت�جه آزما�ش  10ا�ر درطول این  
�شود، با�د همچنان ماسک بزن�د و از افرادی که به نقص ا�می� دچار هستند �ا درمعرض خطر باالی ابتال به ن�ع شد�د  

 . ب�ماری هستند دوری کن�د

 : مبتال هست�د �ا س�ستم ا�می� ضع��� دار�د COVID-19به ب�ماری شد�د نا�ش از ا�ر 
ی شدە از(مبتال هستند  COVID-19افرادی که به ب�ماری شد�د نا�ش از  اند �ا به جمله کسای� که در ب�مارستان �س�ت

 های د�گریبه ز�ان( س�ستم ا�می� ضع��� دارندو افرادی که ) اندهای و�ژە �ا دستگاە تنفس مصنو� ن�از پ�دا کردەمراقبت
س است ، شا�د الزم باشد این افراد  . روز از د�گران جدا شوند 20و حدا���  10مدت حداقل با�د به ) دردس�ت � همچننی

س است های د�گریبه ز�ان( آزما�ش تأی�د و�روس توانند در کنار �را انجام دهند تا مشخص شود که چه زمای� ) دردس�ت
توان�د دو�ارە های بهداشیت خود مشورت کن�د تا بدان�د چه زمای� �دهندە مراقبتبا ارائه. افراد د�گر حضور داشته باشند 

ا�ط در�افت آنبرای اطالع از درمان. در کنار افراد د�گر باش�د بخش ها باش�د، ها و داروهایی که ممکن است واجد�ش
 . را ببین�د) فقط انگل��( های درمای� در باالشیوە

 : کن�د های عمو� اقامت دار�د �ا کار �ا�ر در �� از این مح�ط 
ط به جداسازی را طبق توض�حات  های م��و کنند، با�د توص�هعمو� ز�ر اقامت دارند �ا کار � هایمح�ط  افرادی که در 

� رعا�ت کنند از  یمدت زمان دور  یبرا د،�اما در آن اقامت ندار  د �کنکار �  اجتما� یهاط �مح نیاز ا ��ا�ر در  . پاینی
شدە فوق از دستورالعمل خالصه د �توان� ها،ت�فعال ر یسا یبرا د؛�کن  یو �ی پ یدستورالعمل جداساز  نی کار، از ا  ط�مح

 د �کن  یو �ی در خانه پ  یم��وط به جداساز 

 ها مرا�ز باز�روری �ا بازداشتگاە  •
 خانمان �ا مرا�ز اسکان موقتپناهگاە افراد یب  •
، کشیت مانند کشیت (های تجارت در�ایی مح�ط  •  )های تف���های باری، کشیت های تجاری حامل غذاهای در�ایی
ممکن است؛ مانند  گذاری اجتما� بههای کاری شل�غ که در آن رعا�ت فاصلهمح�ط • دل�ل طب�عت آن مشاغل غ�ی

 . بندی مواد غذایی و فرآوری محصوالت گوشیت ها و مرا�ز �ستهانبارها، کارخانه
 مرا�ز اسکان موقت کارگران  •

ا�ط ز�ر � شت�د،شما مثبت شد و عالئم ب�ماری را دا COVID-19ا�ر نت�جه آزما�ش    روز 10توان�د �س از گذشت در �ش
� عالئم، به دورە جداسازی خود در مح�ط   : های عمو� پا�ان ده�داز بروز اولنی

� رفته باشد، ساعت گذشته بدون کمک داروهای تب 24تب شما �  •  وبر از بنی
 عالئم شما بهبود �افته باشد  •

از   روز 10درصوریت که بعداز گذشت شما مثبت شدە باشد اما عالئ� نداشته باش�د،  COVID-19ا�ر نت�جه آزما�ش 
های  توان�د جداسازی از مح�ط همچنان عالئ� در شما بروز نکردە باشد �  COVID-19مثبت شدن نت�جه آزما�ش 

روزە جداسازی از این    10ا�د دورە ا�ر عالئم ب�ماری شما �س از مثبت شدن آزما�ش بروز پ�دا کرد، ب. اجتما� را پا�ان ده�د
�دمح�ط   . های باال را برای پا�ان دادن به دورە جداسازی دنبال کن�دا�د، توص�ها�ر عالئم ب�ماری را داشته . ها را از � بگ�ی

ن تع یبرا از   د �توان� د،�ده ان�پا  جداسازی و به   د �ماسک خود را بردار روز  10قبل از گذشت  د �توان� ا �آ نکهیا ینی
وع کنبه بعد  6از روز  حداقلرا  ش�آزما . د �استفادە کن پادگن  ش�آزما وع کن ش�آزما و فقط در صوریت   د ��ش که  د�را �ش

ازدست دادن . بر تب نداشته باش�د و د�گر عالئم شما بهبود پ�دا کردە باشدساعت بدون م�ف داروهای تب 24ظرف 
 . تأخ�ی بیندازدماە بعداز بهبودی ماندگار باشد و نبا�د پا�ان جداسازی را به حس چشایی �ا ب��ایی ممکن است چندین هفته �ا 

و ماسک  د �ادامه ده  جداسازیبه  د �. شما باد �هست ناقل ب�ماری مچنانه  شما مثبت باشد، احتما�ً  ش� آزما نت�جه ا�ر  •
 .ده�د ش�تا دو�ارە آزما د �ساعت ص�ب کن 48تا  24و  د �بزن

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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جواب آزما�شتان   شوند انجام �  گر �کد�ساعت از  48تا   24) که با فاصله � هم(�شت  متوا�  ش�ا�ر در دو آزما  •
 عی� � نی. اد �و استفادە از ماسک را متوقف کن د �ده  ان�پاجداسازی به   10روز گذشت قبل از   د �توان� ،شد  من�� 

� اول آزما�ش   7و   6 یدر روزها که ا�ر است،   7و توقف استفادە از ماسک روز  خروج از جداسازی یروز ممکن برا نی
 .افتداتفاق �  نیباشد، ا من�� 

های تکراری شما مثبت شود، تا زمای� که نت�جه دو آزما�ش متوا� پادگن شما من�� روز نت�جه آزما�ش  10ا�ر درطول این  
�می� دچار هستند �ا درمعرض خطر باالی ابتال به ن�ع شد�د  �شود، با�د همچنان ماسک بزن�د و از افرادی که به نقص ا

� روز بروز عالئم شما به. ب�ماری هستند دوری کن�د   1روز . شوددرنظر گرفته � 0عنوان روز ا�ر عالئم ب�ماری را دار�د، اولنی
� روز کامل �س از بروز عالئم است � . ا�دت که آزما�ش دادەروزی اس 0ا�ر عالئ� در شما بروز نکردە است، روز . اولنی اولنی

 .شوددرنظر گرفته � 1عنوان روز آوری نمونه آزما��ش و مثبت شدن نت�جه آن، به روز کامل �س از جمع

وی ا�سای� مواجه هست�م، مرا�ز باز�روری، بازداشتگاەطول دورەدر های افراد یب ها، پناهگاەهایی که با کمبود شد�د ن�ی
، ممکن است دورە جداسازی کارکنان را کوتاەسکان موقت و ز�رساختخانمان، مرا�ز ا تر کنند تا از تداوم فعال�ت های ح�ایت

� شوند ی برای کوتاەتصم�م. در این مرا�ز مطمنئ ها، با�د با مشورت حوزە مح�  تر کردن دورە جداسازی در این مح�ط گ�ی
 .سالمت انجام شود

 ا�د انجام دهم؟ ا�ر عالئم من بازگشت چه کاری ب 
تکرار کن�د و  0�ا �شد�د شد، دورە جداسازی را از روز  برگشتشما بعداز پا�ان دورە جداسازی  COVID-19ا�ر عالئم 

ا�ر درمورد عالئم خود �ا زمان پا�ان  . در باال را دنبال کن�د چه مدت با�د خودم را از د�گران جدا کنم و ماسک بزم؟بخش 
 . دهندگان خدمات بهداشیت و درمای� صحبت کن�ددادن به جداسازی سؤا� دار�د، با ارائه

 دهم؟ طور بالقوە ناقل و�روس هستم و د�گران را درمعرض ب�ماری قرار �چه زماین به
� عالئم، از �ا در(توانند از دو روز پ�ش از بروز عالئم �  COVID-19اد مبتال به افر  روز قبل از مثبت شدن   2صورت نداشنت

� عالئم، �ا در(روز بعد از بروز عالئم  10تا )  نت�جه آزما�ش )  روز بعد از مثبت شدن نت�جه آزما�ش 10صورت نداشنت
او مثبت بودە است دو بار متوا� در   COVID-19شخ� که نت�جه آزما�ش  ا�ر برای. و�روس را به د�گران انتقال دهند

روز جداسازی، شخص احساس  5من�� شود و �س از حداقل  COVID-19ساعت نت�جه آزما�ش پادگن  48تا   24فاصله 
دل�ل ثً� به م(روز باشد  10ا�ر دورە جداسازی فردی ب�ش�ت از . شودکند به�ت شدە است، د�گر ناقل ب�ماری محسوب ن�

 .  اش ناقل ب�ماری است، او تا پا�ان دورە جداسازی )شدت ب�ماری �ا مبتال بودن به نقص ا�می� 

 رساین به افرادی که ممکن است آنها را درمعرض ب�ماری قرار دادە باش�داطالع

ا�ر قرار گرفته باشند و مقاله  COVID-19 بگ���د که ممکن است درمعرضا�د ها تماس نزد�ک داشتهه افرادی که با آن ب
 های د�گریبه ز�ان( ا�د چه کاری با�د انجام ده�دتماس پرخطر داشته  COVID-19ده�د با فرد مبتال به  احتمال �

س است  به این معی� است که فردی درطول �ک بازە زمای� . ها ارسال کن�درا برای آن ) دردس�ت
�
 24تماس نزد�ک عموما

 به 
�
ی(فویت  6دق�قه �ا ب�ش�ت در فاصله  15مدت حداقل ساعته جمعا قرار گرفته  COVID-19  به از فرد مبتال ) دو م�ت

ا�� قرار گرفته باش�د که خطر تماسحال، ا بااین . باشد دهد، مانند فضاهای های پرخطر احتما� را افزا�ش ��ر در �ش
هایی مانند ف��اد زدن �ا آواز خواندن، همچنان این خطر وجود دارد که ب�ماری را �سته، ته��ه ضع�ف �ا انجام دادن فعال�ت

زمای� که احتماً� ناقل ا�ر در مدت.  از د�گران فاصله داشته باش�د) دو م�ت (فوت  6به د�گران منتقل کن�د، حیت ا�ر ب�ش از 
ا�د در محل کار حضور داشت�د، این موض�ع را به کارفرمای خود اطالع ده�د تا او بتواند همکاران شما را مطلع ب�ماری بودە

 . کند

کت کن�د  در مصاحبه سالمت عمو� �ش
معموً� ازط��ق (ای ازسوی مرکز خدمات سالمت عمو� کنندەشما مثبت شود، مصاحبه  COVID-19ا�ر نت�جه آزما�ش 

دبا شما تماس �) تلفن �س انجام ده�د و این کند تا متوجه ش��د چه کارهایی را با�د ازکنندە به شما کمک �مصاحبه. گ�ی

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
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س استاینکه چه کمک ا� با آنکنندە نام و اطالعات تمصاحبه . هایی دردس�ت ها تماس نزد�ک داشتهماس افرادی را که اخ�ی
کند تا بتواند به افرادی که او این اطالعات را درخواست �. پرسد تا به آنها در�ارە تماس پرخطر اطالع دهدا�د از شما �

ها تماس نزد�ک  با آن کنندە نام شما را به افرادی کهمصاحبه. ممکن است درمعرض ب�ماری قرار گرفته باشند اطالع دهد
 . گ��دا�د ن�داشته 

 ا�ر نت�جه خودآزمایی شما مثبت است
 به 

�
، لطفا  . مراجعه کن�د) فقط انگل��(  CoV-SARS-2دستورالعمل موقت برای خودآزمایی برای کسب اطالعات ب�ش�ت

 تفاوت جداسازی و قرنطینه چ�ست؟
را داشته باش�د، منتظر نت�جه آزما�ش باش�د �ا نت�جه   COVID-19شود که عالئم زمای� انجام � جداسازی •

ی از �ا�ت دادن ب�ماری، به. شما مثبت شدە باشد COVID-19آزما�ش  مدت �ک  جداسازی �عی� برای جلوگ�ی
 ).  فقط انگل��(بمان�د ) ازجمله اعضای خانوادە(د�گران  شدە در خانه و دور از توص�ه دورە زمای� 

� درمعرض  قرنطینه • درصورت ابتال به  COVID-19به معنای ماندن در خانه و دوری از د�گران �س از قرار گرفنت
در شما  COVID-19شما مثبت شود �ا عالئم  COVID-19ا�ر بعدا� نت�جه آزما�ش . ب�ماری و ناقل بودن است

 . شودظاهر شود، قرنطینه به جداسازی تبد�ل �
 

 منابع سالمت رواین و رفتاری 
 به صفحه 

�
 . مراجعه کن�د) فقط انگل��( DOH های سالمت رفتاریمنابع و توص�هوب لطفا

 COVID-19منابع و اطالعات ب�ش�ت درمورد 
�  COVID-19وضع�ت کنوی� درمورد روز را اطالعات بھ  ھای دیگریبھ زبان ( عالئم، )فقط انگلیسی( در واشنگنت

 �ا�ت آن، )دردسترس است 
گ

 و زمان آزما�ش دادن افراد، )دردسترس است ھای دیگریبھ زبان ( چگون�
گ

بھ  ( چگون�
� به وا�سنو  )دردسترس است ھای دیگریزبان برای . کسب کنید ) دردسترس است ھای دیگریبھ زبان( محل دس�ت

 .اجعھ کنید مر)  فقط انگلیسی( سؤاالت متداول کسب اطالعات بیشتر، بھ بخش  

دهد که جوامع  ها �شان �حال، دادەبااین. دهدرا افزا�ش ن�  COVID-19تنهایی خطر ابتال به قوم�ت �ا مل�ت افراد به/نژاد
 � ات نژادپرسیت و به -- اندقرار گرفته COVID-19تأث�ی طور نامتناسیب تحتپوست بهرنگنی و�ژە نژادپرسیت  علت این امر، تأث�ی
ی برای محافظت از خود و جوامعاری است که به بر�� گروەساخت باورهای من�� به مبارزە با . دهدشان � ها فرصت کم�ت

ی از انتشار شا�عات و اطالعات نادرست، فقط اطالعات درست و   ). فقط انگل��( کنندب�ماری کم� ن� برای جلوگ�ی
ا� بگذار�ددقیق را به  .اش�ت

• 19 Response-Department of Health COVID  �  ا�الت واشنگنت
•  �  ا ادارە بهداشت مح�حوزە � �افنت
 COVID)-(19در�ارە و�روس کرونا  CDCصفحه  •

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

 شب 10صبح تا  6روزهای دوشنبه، از ساعت  •
 ع�   6صبح تا  6روزهای دوشنبه، از ساعت  •
• observed state holidays ) ع� 6صبح تا   6، از ساعت )فقط انگل��) (تعط�الت عمو� ا�الیت  

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/symptoms-testing/symptoms.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/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
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ز�ان خود را  و   را فشار ده�د(#) کل�د م��ــع منظور استفادە از خدمات ترجمه شفا�، هنگا� که تماس پاسخ دادە شد، به
 با ارائهبرای پرس�دن هرگونه سؤال در�ارە . اعالم کن�د

�
های سالمت دهندە مراقبتسالمت خودتان �ا نتایج آزما�ش، لطفا

�د  . خود تماس بگ�ی

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

ند �ا به �شای�  )) فقط انگل��(Washington Relay( 711شمارە  ا�م�ل ارسال    civil.rights@doh.wa.govتماس بگ�ی
 . کنند

 

https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
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