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اگر نتيجه آزمايش  COVID-19شما مثبت شود ،چه کاری بايد انجام دهيد
خﻼصه تغييرات  20آوريل2022 ،


تغييرات فنی در لينک شدن به دستورالعمل  ،CDC) Centers for Disease Control and Preventionﻣرﮐﺰ
ﻣبارزه با بيماريها( در ﻣورد ﻣسافرت ،ابﺰار ﻣاشين حساب جداسازی و قرنطينه Department of Health
) ،DOHاداره بهداشت( و اطﻼعات در ﻣورد .Care Connect Washington

خﻼصه تغييرات  26ژانويه 2022



دستورالعمل بهروزرسانیشده جداسازی برای همراستا بودن با دستورالعمل جداسازی و قرنطينه  CDCبرای
عموم ﻣردم.
اطﻼعات تکميلی درﻣورد اگر نتيجه خودآزﻣايی شما ﻣثبت شود ،چه ﮐاری بايد انجام دهيد.

مقدمه
اگر نتيجه آزﻣايش  COVID-19شما ﻣثبت شده باشد ،ﻣیتوانيد به جلوگيری از انتقال ويروس  COVID-19به ديگران
ﮐمک ﮐنيد .لطفا ً دستورالعمل زير را دنبال ﮐنيد.



دانشآﻣوزان و ﮐارﮐنان ﻣقطع ) K-12دبستان تا دبيرستان( بايد الﺰاﻣات  K-12را رعايت ﮐنند.
افرادی ﮐه در يک ﻣرﮐﺰ ﻣراقبت بهداشتی اقاﻣت دارند يا ﮐار ﻣيکنند بايد از دستورالعمل ﻣوقتی  CDCبرای
ﻣديريت پرسنل ﻣراقبت بهداشتی ﻣبتﻼ به عفونت  SARS-CoV-2يا دارای ﻣواجهه با ) SARS-CoV-2فقﻂ
انگليسی( و توصيه های ﻣوقتی پيشگيری و ﮐنترل عفونت  CDCبرای پرسنل ﻣراقبت بهداشتی در طول اپيدﻣی
بيماری ﮐروناويروس ) 2019ﮐوييد) (19-فقﻂ انگليسی( پيروی ﮐنند.

جداسازی در خانه
افرادی ﮐه نتيجه آزﻣايش ﮐوييد 19-آنها ﻣثبت است يا افرادی ﮐه دارای عﻼئم ﮐوييد 19-هستند و ﻣنتظر دريافت نتيجه
آزﻣايش ﻣيباشند بايد در خانه خود را جدا ﮐنند .صرفنظر از وضعيت واکسيناسيونتان ،بايد خود را جداسازی کنيد .نبايد به
ﻣحل ﮐار ،ﻣدرسه يا ﻣکانهای عموﻣی برويد .از استفاده از خدﻣات حملونقل عموﻣی ،استفاده ﻣشترک از وسايلنقليه يا
تاﮐسی اجتناب ﮐنيد .از ديگران بخواهيد ﮐه خريدهای شما را انجام دهند يا از خدﻣات تحويل ﻣواد غذايی استفاده ﮐنيد .در
صورتی ﮐه هنگام جداسازی در خانه به غذا يا حمايت ديگری نياز داريد Care Connect Washington ،در دسترس
ﻣيباشد .با خﻂ ويژه اطﻼعات ﮐوييد 19-به شماره  1-800-525-0127تماس بگيريد و ﮐليد  #را فشار دهيد .خدﻣات
تسهيﻼت زبانی ﻣوجود است.
تاحد اﻣکان ،خود را از ديگران جدا ﮐنيد ،برای اينﮐار ﻣیتوانيد در اتاق ﻣشخصی دور از ساير افراد بمانيد و درصورت
اﻣکان ،از دستشويی/حمام جداگانه ای استفاده ﮐنيد .اگر ﻻزم است در ﮐنار ديگر افراد باشيد ،از ﻣاسک ﮐيپ و ﻣحکم استفاده
ﮐنيد.
شما بايد در خانه بمانيد و فقﻂ برای ﻣراجعه به پﺰشک ﻣیتوانيد از خانه خارج شويد .پيش از ﻣراجعه به پﺰشک ،تماس
بگيريد .به ارائهدهنده ﻣراقبتهای بهداشتی خود اطﻼع دهيد ﮐه به  COVID-19ﻣبتﻼ شدهايد يا تحت ﻣعاينه برای تشخيص
 COVID-19هستيد.

چه مدت بايد خودم را از ديگران جدا کنم؟
ﻣدتزﻣان جداسازی شما بستگی به اين دارد ﮐه آيا ﻣیتوانيد از ﻣاسک ﮐيپ استفاده ﮐنيد يا خير؛ آيا به بيماری شديد ناشی از
 COVID-19ﻣبتﻼ هستيد يا سيستم ايمنی ضعيفی داريد؛ و اينکه آيا در ﻣحيﻂهای عموﻣی اقاﻣت داريد يا ﮐار ﻣیﮐنيد .لطفا ً
بخش زير را ﮐه ﻣربوط به شما است ،ﻣشاهده ﮐنيد.

اگر مﯽتوانيد  ،وقتی در خانه و ﻣکانهای عموﻣی در ﮐنار ديگران هستيد ،از ﻣاسک ﮐيپ استفاده ﮐنيد:
اگر نتيجه آزمايش  COVID-19شما مثبت شد و ﻋﻼﺋم بيماری را داشتيد ،حداقل بهﻣدت  5روز پس از بروز اولين عﻼئم
خود را جداسازی ﮐنيد .برای ﻣحاسبه دوره  5روزه جداسازی خود ،قسمت زير را ببينيد .در شرايﻂ زير ،پس از گذراندن 5
روز ﮐاﻣل ،ﻣیتوانيد دوره جداسازی خود را پايان دهيد:




عﻼئم شما  5روز بعد از شروع جداسازيتان به طور چشمگيری رو به بهبود است ،و
تب شما طی  24ساعت گذشته بدون ﮐمک داروهای تببر از بين رفته باشد ،و
بهﻣدت  5روز ديگر وقتی در خانه و ﻣکانهای عموﻣی در ﮐنار ديگران هستيد ،بهطور ﻣداوم از ﻣاسک ﮐيپ
استفاده ﮐنيد

اگر همچنان تب داريد يا عﻼئمتان بعد از  5روز جداسازی به طور چشمگيری بهبود پيدا نکردند ،برای پايان دادن
به جداسازی خود تا زﻣانی ﮐه تب شما به ﻣدت  24ساعت بدون ﻣصرف داروهايی تببر از بين برود و عﻼئمتان
بهبود يابند ﻣنتظر بمانيد.
اگر نتيجه آزمايش  COVID-19شما مثبت شد ،اما هيچيک از ﻋﻼﺋم بيماری را نداشتيد ،حداقل بهﻣدت  5روز پس از
ﻣثبت شدن نتيجه آزﻣايش  COVID-19خود را جداسازی ﮐنيد .برای ﻣحاسبه دوره  5روزه جداسازی خود ،قسمت زير را
ببينيد .در شرايﻂ زير ،پس از گذراندن  5روز ﮐاﻣل ،ﻣیتوانيد دوره جداسازی خود را پايان دهيد:



عﻼئم بيماری را نداشته باشيد ،و
بهﻣدت  5روز ديگر وقتی در خانه و ﻣکانهای عموﻣی در ﮐنار ديگران هستيد ،بهطور ﻣداوم از ﻣاسک ﮐيپ
استفاده ﮐنيد

اگر بعد از نتيجه ﻣثبت آزﻣايش دچار عﻼئم شدهايد ،جداسازی  5روزه شما بايد از اول شروع شود .اگر عﻼئم بيماری را
داشتهايد ،توصيههای باﻻ را برای پايان دادن به دوره جداسازی دنبال ﮐنيد.
استفاده ﻣداوم از ﻣاسک به اين ﻣعنی است ﮐه وقتی در داخل يا خارج از خانه در ﮐنار ديگران هستيد ،از ﻣاسک ﮐيپ استفاده
ﮐنيد و در فعاليتهايی ﮐه طی آن نمیتوانيد ﻣاسک بﺰنيد ،ﻣانند خوابيدن ،غذا خوردن يا شنا ﮐردن ،شرﮐت نکنيد .درطول 5
روز اضافهای ﮐه بايد از ﻣاسک استفاده ﮐنيد ،هيچ وسيله ديگری را نمیتوانيد بهعنوان جايگﺰين ﻣاسک )ﻣثﻼً ﻣحافظ
صورت )شيلد( پارچهدار( استفاده ﮐنيد.
اگر به آزﻣايش آنتی ژن دسترسی داريد ،با انجام دادن اين آزﻣايش در روز پنجم ) (5جداسازی ﻣیتوانيد خطر انتقال ويروس
به ديگران را ﮐاهش دهي د .تنها در صورتی نمونه آزﻣايش جمعآوری ﮐنيد ﮐه تب شما به ﻣدت  24ساعت بدون ﻣصرف
داروی تب بر از بين رفته است و ساير عﻼئم شما بهبود يافتند )از دست دادن حس چشايی يا بويايی ﻣمکن است چندين هفته
يا ﻣاه بعد از بهبودی ﻣاندگار باشد و نياز نيست پايان جداسازی را به تاخير بياندازيد( .اگر نتيجه آزﻣايش شما ﻣنفی است،
ﻣيتوانيد بعد از  5روز جداسازی را پايان دهيد ،اﻣا به ﻣدت  5روز ديگر هنگاﻣی ﮐه ﮐنار افراد ديگر هستيد همچنان ﻣاسک
بﺰنيد .اگر نتيجه آزﻣايش شما ﻣثبت است ،بايد تا گذشت  10روز از اولين روزی ﮐه عﻼئمتان بروز ﮐردند )يا اگر هرگﺰ
دچار عﻼئم نشدهايد تا گذشت  10روز از اولين روزی ﮐه نتيجه آزﻣايش ﮐوييد 19-شما ﻣثبت شده است( به جداسازی اداﻣه
دهيد.
در اينجا دستورالعملهای تکميلﯽ برای  10روز پس از بروز ﻋﻼﺋم )يا مثبت شدن نتيجه آزمايش ،اگر اصﻼً ﻋﻼﺋمﯽ
نداشتيد( اراﺋه شده است:


بهﻣدت  10روز ﮐاﻣل ،از افرادی ﮐه دارای نقص سيستم ايمنی هستند يا درﻣعرض خطر باﻻی ابتﻼ به نوع شديد
بيماری هستند دوری ﮐنيد و به ﻣراﮐﺰ ﻣراقبتهای بهداشتی )ازجمله آسايشگاهها( و ساير ﻣکانهای پرخطر نرويد.
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بهﻣدت  10روز ﮐاﻣل ،از رفتن به ﻣکانهايی ﮐه در آن نمیتوانيد از ﻣاسک استفاده ﮐنيد ،ﻣانند رستورانها و
برخی باشگاه ها و همچنين غذا خوردن در ﮐنار ديگران در خانه و ﻣحل ﮐار خودداری ﮐنيد.
برای ﮐسب اطﻼعات درﻣورد سفر ﮐردن ،بخش سفر | ) CDCفقﻂ انگليسی( را ببييند.

اگر وقتی در خانه و ﻣکانهای عموﻣی در ﮐنار ديگران هستيد ،نمﯽتوانيد از ﻣاسک ﮐيپ استفاده ﮐنيد:
اگر نتيجه آزمايش  COVID-19شما مثبت شد و ﻋﻼﺋم بيماری را داشتيد ،درشرايﻂ زير ﻣیتوانيد پس از گذشت  10روز
از بروز عﻼئم ،به دوره جداسازی خود در خانه پايان دهيد:



تب شما طی  24ساعت گذشته بدون ﮐمک داروهای تببر از بين رفته باشد ،و
عﻼئم )فقﻂ انگليسی( بيماری بهطور چشمگيری بهبود يافته باشد.

اگر پس از گذشت دوره  10روزه جداسازی ،همچنان تب داريد يا ديگر عﻼئم شما بهبود نيافته است ،تا پايان دوره جداسازی
صبر ﮐنيد تا تب شما بهﻣدت  24ساعت بدون ﮐمک داروهای تببر از بين برود و ديگر عﻼئم شما بهبود يابد.
اگر نتيجه آزمايش  COVID-19شما مثبت شد ،اما هيچيک از ﻋﻼﺋم بيماری را نداشتيد ،در شرايﻂ زير ﻣیتوانيد پس از
گﺬشت  10روز از ﻣثبت شدن نتيجه آزﻣايشتان ،به دوره جداسازی خود در خانه پايان دهيد:


عﻼئم بيماری را نداشته باشيد

اگر عﻼئم بيماری شما پس از ﻣثبت شدن آزﻣايش بروز پيدا ﮐرد ،بايد دوره  10روزه جداسازی خود را از سر بگيريد .اگر
عﻼئم بيماری را داشتهايد ،توصيههای باﻻ را برای پايان دادن به دوره جداسازی دنبال ﮐنيد.
در صورتی ﮐه هنگام جداسازی در خانه به غذا يا حمايت ديگری نياز داريد Care Connect Washington ،در دسترس
ﻣيباشد .با خﻂ ويژه اطﻼعات ﮐوييد 19-به شماره  1-800-525-0127تماس بگيريد و ﮐليد  #را فشار دهيد .خدﻣات
تسهيﻼت زبانی ﻣوجود است.

اگر به بيماری شديد ناشی از  COVID-19ﻣبتﻼ هستيد يا سيستم ايمنی ضعيفی داريد:
افرادی ﮐه به بيماری شديد ناشی از  COVID-19ﻣبتﻼ هستند )ازجمله ﮐسانی ﮐه در بيمارستان بستری شدهاند يا به ﻣراقبت
های ويژه يا دستگاه تنفس ﻣصنوعی نياز پيدا ﮐردهاند( و افرادی ﮐه سيستم ايمنی ضعيفی دارند ،ﻣمکن است ﻻزم باشد ﻣدت
زﻣان طوﻻنی تری را در خانه جداسازی شوند .همچنين ،شايد ﻻزم باشد اين افراد آزﻣايش تأييد ويروس را انجام دهند تا
ﻣشخص شود ﮐه چه زﻣانی ﻣیتوانند در ﮐنار افراد ديگر حضور داشته باشند CDC .توصيه ﻣیﮐند افرادی ﮐه به بيماری
شديد ناشی از  COVID-19ﻣبتﻼ هستند يا سيستم ايمنی ضعيفی دارند ،حداقل  10روز و حداﮐثر  20روز خود را
جداسازی ﮐنند .با ارائهدهنده ﻣراقبتهای بهداشتی خود ﻣشورت ﮐنيد تا بدانيد چه زﻣانی ﻣیتوانيد دوباره در ﮐنار افراد ديگر
باشيد.

اگر در يکی از اين ﻣحيﻂهای عموﻣی اقاﻣت داريد يا ﮐار ﻣیﮐنيد:
افرادی ﮐه در ﻣحيﻂهای عموﻣی زير اقاﻣت دارند يا ﮐار ﻣیﮐنند ،بايد توصيههای ﻣربوط به جداسازی را طبق توضيحات
زير رعايت ﮐنند.






ﻣراﮐﺰ بازپروری يا بازداشتگاهها
پناهگاه افراد بیخانمان يا ﻣراﮐﺰ اسکان ﻣوقت
ﻣحيﻂهای تجارت دريايی )ﻣانند ﮐشتیهای تجاری حاﻣل غذاهای دريايی ،ﮐشتیهای باری ،ﮐشتیهای ﮐروز(
ﻣحيﻂهای ﮐاری شلوغ ﮐه در آن رعايت فاصلهگذاری اجتماعی بهدليل طبيعت آن ﻣشاغل غيرﻣمکن است؛ ﻣانند
انبارها ،ﮐارخانهها و ﻣراﮐﺰ بستهبندی ﻣواد غذايی و فرآوری ﻣحصوﻻت گوشتی.
ﻣراﮐﺰ اسکان ﻣوقت ﮐارگران
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اگر نتيجه آزمايش  COVID-19شما مثبت شد و ﻋﻼﺋم بيماری را داشتيد ،در شرايﻂ زير ﻣیتوانيد پس از گذشت 10
روز از بروز اولين عﻼئم ،به دوره جداسازی خود در ﻣحيﻂهای عموﻣی پايان دهيد:
 oتب شما طی  24ساعت گذشته بدون ﮐمک داروهای تببر از بين رفته باشد ،و
 oعﻼئم شما بهبود يافته باشد
اگر در ﻣحيﻂهای عموﻣی ﮐار ﻣیﮐنيد اﻣا اقاﻣت نداريد ،بهﻣدت  10روز ﮐاﻣل به ﻣحل ﮐار نرويد ،اﻣا بسته به اينکه ﻣی
توانيد يا نمیتوانيد از ﻣاسک ﮐيپ استفاده ﮐنيد ،دستورالعمل خﻼصهشده باﻻ درباره جداسازی در خانه را رعايت ﮐنيد.
اگر نتيجه آزمايش  COVID-19شما مثبت شد ،اما هيچيک از ﻋﻼﺋم بيماری را نداشتيد ،در شرايﻂ زير ﻣیتوانيد پس از
گﺬشت  10روز از ﻣثبت شدن نتيجه آزﻣايشتان ،به دوره جداسازی خود در ﻣحيﻂهای عموﻣی پايان دهيد:
 oعﻼئم بيماری را نداشته باشيد
اگر عﻼئم بيماری شما پس از ﻣثبت شدن آزﻣايش بروز پيدا ﮐرد ،بايد دوره  10روزه جداسازی خود را در اين ﻣحيﻂها از
سر بگيريد .اگر عﻼئم بيماری را داشتهايد ،توصيه های باﻻ را برای پايان دادن به دوره جداسازی دنبال ﮐنيد .اگر در ﻣحيﻂ
های عموﻣی ﮐار ﻣیﮐنيد اﻣا اقاﻣت نداريد ،بهﻣدت  10روز ﮐاﻣل به ﻣحل ﮐار نرويد ،اﻣا بسته به اينکه ﻣیتوانيد يا نمیتوانيد
از ﻣاسک ﮐيپ استفاده ﮐنيد ،دستورالعمل خﻼصهشده فوق ﻣربوط به جداسازی در خانه را رعايت ﮐنيد.
درطول دوره هايی ﮐه با ﮐمبود شديد نيروی انسانی ﻣواجه هستيم ،ﻣراﮐﺰ بازپروری ،بازداشتگاهها ،پناهگاههای افراد بی
خانمان ،ﻣراﮐﺰ اسکان ﻣوقت و زيرساختهای حياتی ،ﻣمکن است دوره جداسازی ﮐارﮐنان را ﮐوتاهتر ﮐنند تا از تداوم
فعاليت در اين ﻣراﮐﺰ ﻣطمئن شوند .تصميمگيری برای ﮐوتاهتر ﮐردن دوره جداسازی در اين ﻣحيﻂها ،بايد با ﻣشورت حوزه
ﻣحلی سﻼﻣت انجام شود.

چه زمانﯽ بهطور بالقوه ناقل ويروس هستم و ممکن است ديگران را درمعرض بيماری قرار دهم؟
افراد ﻣبتﻼ به  COVID-19ﻣیتوانند از دو روز پيش از بروز عﻼئم )يا درصورت نداشتن عﻼئم ،از  2روز قبل از ﻣثبت
شدت نتيجه آزﻣايش( تا  10روز بعد از بروز عﻼئم )يا درصورت نداشتن عﻼئم 10 ،روز بعد از ﻣثبت شدن نتيجه آزﻣايش(
ويروس را به ديگران انتقال دهند .اگر دوره جداسازی يک فرد ﻣبتﻼ به ﮐوييد 19-از  10روز بيشتر شود ،بيماری او تا
پايان دوره جداسازی خود قابل سرايت است.
اگر فرد ﻣبتﻼ به  COVID-19بهﻣدت  5روز جداسازی شود و سپس بعد از پايان دوره جداسازی تا  5روز بهطور ﻣداوم
از ﻣاسک استفاده ﮐند ،بهدليل اينکه عﻼئم او در روز  5بهبود يافته يا از بين رفته است ،تا زﻣانیﮐه از ﻣاسک ﮐيپ استفاده
ﮐند ،افرادی ﮐه در روزهای  6تا  10با او تماس داشتهاند بهعنوان تماس نﺰديک تلقی نمیشوند .اگر فرد ناقل ويروس از
ﻣاسک ﮐيپ استفاده نکند ،افرادی ﮐه در روزهای  6تا  10درﻣعرض او قرار گرفتهاند ،بهعنوان »تماس نﺰديک« ﻣحسوب
ﻣیشوند.

چگونه دوره  5يا  10روزه جداسازی خود را محاسبه کنم؟
اگر عﻼئم بيماری را داريد ،اولين روز بروز عﻼئم شما بهعنوان روز  0درنظر گرفته ﻣیشود .روز  1اولين روز ﮐاﻣل پس
از بروز عﻼئم است.
اگر هيچ يک از عﻼئم بيماری را نداشتيد ،تاريخ ﻣثبت شدن آزﻣايش تأييد ويروس شما )تاريخی ﮐه در آن آزﻣايش را انجام
دادهايد( بهعنوان روز  0درنظر گرفته ﻣیشود .اولين روز ﮐاﻣل پس از جمعآوری نمونه آزﻣايشی و ﻣثبت شدن نتيجه آن ،به
عنوان روز  1درنظر گرفته ﻣیشود.
جهت گرفتن ﮐمک به ابﺰار ﻣاشين حساب جداسازی و قرنطينه  DOHﻣراجعه ﮐنيد.

درطول دوره جداسازی چه بايد کرد


ﻋﻼﺋم بيماری را تحتنظر بگيريد .اگر عﻼئم شما تشديد شد ،فورا ً ﮐمک پﺰشکی بگيريد .اگر در وضعيت
اضطراری پﺰشکی هستيد و بايد با  911تماس بگيريد ،به ﮐارﮐنان بخش اعﺰام آﻣبوﻻنس بگوييد ﮐه عﻼئم
 COVID-19را داريد .قبل از اينکه ﮐارﮐنان خدﻣات اضطراری از راه برسند ،درصورت اﻣکان ،از پوشش
صورت استفاده ﮐنيد.
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تا حد اﻣکان ،از ديگران دور بمانيد ،ازجمله اعضای خانه و حيوانات خانگی .درصورت اﻣکان ،در اتاق جداگانه
ای بمانيد و از حمام و دستشويی جداگانه ای استفاده ﮐنيد .اگر بايد به يکی از اعضای خانواده يا يک حيوان رسيدگی
ﮐنيد ،از پوشش صورت استفاده ﮐنيد و قبل و بعد از تعاﻣل با آنها ،دستهايتان را بشوييد .اطﻼعات بيشتر درﻣورد
 COVID-19و حيوانات )فقﻂ انگليسی( را ﻣیتوانيد در وبسايت لينکشده ﻣشاهده ﮐنيد.
پيش از وارد شدن به ﻣطب ارائهدهنده ﻣراقبتهای بهداشتی و وقتی در ﮐنار ديگران هستيد ،از ماسک کيپ
استفاده کنيد .اگر نمیتوانيد از ﻣاسک ﮐيپ استفاده ﮐنيد ،افراد خانوادهتان نبايد با شما در يک اتاق باشند؛ اگر ﻻزم
است ﮐه آنها وارد اتاق شما شوند ،بايد از ﻣاسک ﮐيپ يا ﻣاسک تنفسی استفاده ﮐنند.
درصورت اﻣکان ،اقداماتﯽ را برای ارتقاء دادن سيستم تهويه در خانه )فقط انگليسﯽ( انجام دهيد.
وسايل شخصﯽ را با هيچکس بهاشتراک نگﺬاريد ،ﻣثﻼً نبايد از بشقاب ،ليوان ،فنجان ،ظروف غذاخوری ،حوله يا
تختخواب ﻣشترک با حيوانات خانگی يا افراد خانوادهتان استفاده ﮐنيد.

در مصاحبه سﻼمت ﻋمومﯽ شرکت کنيد
اگر نتيجه آزﻣايش  COVID-19شما ﻣثبت شود ،ﻣصاحبهﮐنندهای ازسوی ﻣرﮐﺰ خدﻣات سﻼﻣت عموﻣی )ﻣعموﻻً ازطريق
تلفن( با شما تماس ﻣیگيرد .ﻣصاحبهﮐننده به شما ﮐمک ﻣیﮐند تا ﻣتوجه شويد ﮐه چه ﮐارهايی را بايد ازاينپس انجام دهيد و
اينکه چه ﮐمکهايی دردسترس است .ﻣصاحبهﮐننده نام و اطﻼعات تماس افرادی را ﮐه اخيرا ً با آنها تماس نﺰديک داشتهايد
از شما ﻣی پرسد تا به آنها درباره تماس پرخطر اطﻼع دهد .او اين اطﻼعات را درخواست ﻣیﮐند تا بتواند به افرادی ﮐه
ﻣمکن است درﻣعرض بيماری قرار گرفته باشند اطﻼع دهد .ﻣصاحبهﮐننده نام شما را به افرادی ﮐه با آنها تماس نﺰديک
داشتهايد نمیگويد.

اگر نتيجه خودآزمايﯽ شما مثبت است
جهت ﮐسب اطﻼعات بيشتر لطفا به دستورالعمل ﻣوقتی خودآزﻣايی ) (wa.gov) SARS-CoV-2فقﻂ انگليسی( ﻣراجعه
نماييد.

تفاوت جداسازی و قرنطينه چيست؟
 جداسازی زﻣانی انجام ﻣیشود ﮐه عﻼئم  COVID-19را داشته باشيد ،ﻣنتظر نتيجه آزﻣايش باشيد يا نتيجه
آزﻣايش  COVID-19شما ﻣثبت شده باشد .جداسازی يعنی برای جلوگيری از سرايت دادن بيماری به ﻣدت يک
دوره زﻣانی توصيه شده در خانه و دور از ديگران )از جمله اعضای خانواده( بمانيد )فقﻂ انگليسی(.
 قرنطينه زﻣانی انجام ﻣیشود ﮐه درﻣعرض ﮐوييد 19-قرار گرفته باشيد .قرنطينه يعنی اگر شما ﻣبتﻼ هستيد و
بيماری شما قابل سرايت است به ﻣدت يک دوره زﻣانی توصيه شده در خانه و دور از ديگران بمانيد )فقﻂ
انگليسی( .اگر بعداً نتيجه آزﻣايش  COVID-19شما ﻣثبت شود يا عﻼئم  COVID-19در شما ظاهر شود،
قرنطينه به جداسازی تبديل ﻣیشود.

منابع و اطﻼﻋات بيشتر درمورد COVID-19
اگر پزشک يا اراﺋهدهنده مراقبتهای بهداشتﯽ نداريد :در بسياری از ﻣراﮐﺰ ،بدون درنظر گرفتن وضعيت ﻣهاجرت افراد،
آزﻣايش رايگان يا ﮐمهﺰينه انجام ﻣیشود .بخش سؤاﻻت ﻣتداول  Department of Healthدرباره آزﻣايش )فقﻂ انگليسی(
را ببينيد يا با خﻂ تلفن ﻣستقيم اطﻼعات  COVID-19در ايالت واشنگتن تماس بگيريد.
در ﻣورد وضعيت ﮐنونی ﮐوييد 19-در واشنگتن ،بيانيه های فرﻣاندار ) Insleeفقﻂ انگليسی( ،عﻼئم )فقﻂ انگليسی(،
چگونگی سرايت آن )فقﻂ انگليسی( ،و چگونگی و زﻣان دادن آزﻣايش توسﻂ افراد )فقﻂ انگليسی( ،اطﻼعات به روز ﮐسب
ﮐنيد .برای ﮐسب اطﻼعات بيشتر ،به بخش سؤاﻻت ﻣتداول )فقﻂ انگليسی( ﻣراجعه ﮐنيد.
نژاد/قوﻣيت يا ﻣليت افراد بهتنهايی خطر ابتﻼ به ﮐوييد 19-را افﺰايش نمیدهد .بااينحال ،دادهها نشان ﻣیدهد ﮐه جواﻣع
رنگينپوست بهطور ناﻣتناسبی تحتتأثير ﮐوييد 19-قرار گرفتهاند .علت اين اﻣر ،تأثيرات نژادپرستی و بهويژه نژادپرستی
ساختاری است ﮐه به برخی گروهها فرصت ﮐمتری برای ﻣحافظت از خود و جواﻣعشان ﻣیدهد .باورهای ﻣنفی به ﻣبارزه با
بيماری ﮐمکی نمیﮐنند )فقﻂ انگليسی( .برای جلوگيری از انتشار شايعات و اطﻼعات نادرست ،فقﻂ اطﻼعات درست و دقيق
را بهاشتراک بگذاريد.
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شيوع ﮐروناويروس جديد ) 2019ﮐوييد Department of Health (19-ايالت واشنگتن )(WA
پاسخدهی ايالت واشنگتن درباره ويروس ﮐرونا )) (COVID-19فقﻂ انگليسی(
يافتن حوزه يا اداره سﻼﻣت ﻣحلی )فقﻂ انگليسی(
صفحه  CDCدرباره ويروس ﮐرونا )) (COVID-19فقﻂ انگليسی(
ﻣنابع ﻣربوط به ﮐاهش باورهای ﻣنفی )فقﻂ انگليسی(

سؤال ديگری داريد؟ با خﻂ تلفن ﻣستقيم اطﻼعات  COVID-19ﻣا تماس بگيريد1-800-525-0127 :
دوشنبه از ساعت  6صبﺢ تا  10شب ،سهشنبه تا يکشنبه و با درنظر داشتن تعطيﻼت ايالتی ) ،(observedاز  6صبﺢ تا 6
عصر .به ﻣنظور استفاده از خدﻣات ترجمه شفاهی ،هنگاﻣی ﮐه تماس پاسخ داده شد ،کليد مربع ) (#را فشار دهيد و زبان
خود را اﻋﻼم کنيد .برای پرسيدن هرگونه سؤال درباره سﻼﻣت خودتان ،آزﻣايش  COVID-19يا نتايج آزﻣايش ،لطفا ً با
ارائهدهنده ﻣراقبتهای بهداشتی خود تماس بگيريد.
برای درخواست اين سند در قالبی ديگر ،با شماره تلفن  1-800-525-0127تماس بگيريد .افراد ناشنوا يا دچار ﻣشکﻼت
شنوايی ،لطفا ً با شماره  (Washington Relay) 711تماس بگيرند يا به نشانی  civil.rights@doh.wa.govايميل
ارسال ﮐنند.
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