
 
 

 San Joaquinکانتی 

ل  مأموردستور   COVID-19بهداشت عمویم برای کنتی
 اضطراری بهداشت عمویم یا جداسازی دستور ایزوالسیون

 2020ژوئیه  29تاری    خ صدور دستور: 
 بهداشت عمویم، قابل اجرا است.  مأمورکتبی توسط   لغواین دستور تا زمان 

 
 خالصه دستور

ایط اضطراری  COVID-19کالیفرنیا به دلیل بیماری همه گتر   2019شیوع بیماری ویروس کرونا . قرار دارددر شر
(COVID-19  خطری برای بهداشت عموم مردم در کانب ) San Joaquin  .استCOVID-19  ن افرادی به راحب  یم تواند بی 

جهت برای محافظت از عموم مردم  یا جداسازی ور ایزوالسیونکه با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند، شیوع پیدا کند. این دست

بودن مورد نیاز است. خطر  COVID-19جدی یا مرگ به دلیل در معرض  مریضن از خطر اجتناب پذیر ابتال به جلوگیری 
د دارد. از افراد آلوده قبل از بروز عالئم و از افراد دارای عالئم خفیف یا بدون عالئم، وجو  COVID-19شیوع بیماری 

آلوده اند، رصف نظر از عالئم شان )بدون عالئم، دارای عالئم خفیف یا شدید(،  COVID-19بنابراین، تمام افرادی که به 
 ممکن است سایر اعضای جامعه را در معرض خطر قرار دهند. 

ی از ریزش سیستم COVID-19برای كمك به کاهش شیوع  ، برای محافظت از افراد آسیب پذیر، و برای جلوگی 
 San ( کانب  PHS، الزم است كه خدمات بهداشت عمویم )San Joaquin کانب  مراقبت های بهداشب  در  

Joaquin  افراد دارایCOVID-19  .را ایزوله كنند 
 

و  101085، 101040براساس مجوز قانون بهداشت و ایمتی کالیفرنیا، بخش های 
 دستور یم دهد که:  SAN JOAQUINبهداشت عمویم کانتی  مأمور، 120175

 به آن مبتال هستند، باید خود را ایزوله کنند. این افراد ملزم به رعایت  COVID-19تمام افرادی که به 
ً
مبتال شده اند یا احتماال

ارجاع داده شده در این  San Joaquinدستورالعمل های این دستور و اسناد راهنمای خدمات بهداشت عمویم کانتی  کلیه
 دستور هستند. 

 
§§ دالر و/یا یک سال حبس مجازات یم شود. )قانون بهداشت و ایمتی  10000تخیط از این دستور جرم است و با جریمه ای تا 

ه؛ قانون مجازات کال 120295  (148و  69§§ یفرنیا و غتر
 

 

 به آن مبتال هستند COVID-19الزامات ایزوالسیون برای افرادی که مبتال به 
ً

 تشخیص داده شده یا احتماال

 

 
A.  اگر فردی دارای موارد زیر باشد، مبتال بهCOVID 19  :به آن مبتال است 

ً
 تشخیص داده شده یا احتماال

  تست آزمایشگایه مثبت برایCOVID-19؛ یا 

  عالئم و نشانه هایی که یم تواندCOVID-19  روز از تماس نزدیک با شخض که مبتال به  14باشد یطCOVID-19  بوده یا

 داشته؛ یا COVID-19اعتقاد بر این بوده که 

  
ً
 دارد.  COVID-19یک ارائه دهنده خدمات بهداشب  گفته است که وی احتماال
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B.  تمام افرادی که بهCOVID-19  اقدامات زیر را انجام 
ً
 به آن مبتال هستند، باید فورا

ً
مبتال شده اند یا احتماال

 دهند: 
 

آنها نیم توانند محل ایزوالسیون خود را ترک کنند یا به هیچ . خود را در خانه شان یا محل سکونت دیگری ایزوله کنید  .1
وری، وارد شوند.   مکان عمویم یا خصویص دیگری بجز برای دریافت مراقبت پزشیک رصن

 کلیه الزامات مذکور در "دستورالعمل ایزوالسیون خانه" موجود بر روی .2

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx  .وی کنید  را با دقت برریس کرده و دقیقا از آن پی 

وع عالئم تا زمان ایزوالسیون )یا در تاری    خ مثبت اعالم شدن تست در صورت عدم  48به افرادی که  .3 ساعت قبل از شر
ید که آنها در معرض بیماری قرار گرفته اند، باید خود را وجود عالئم(، با آنها از نزدیک تماس داشته اید، اطالع ده

 ارسال شده در 
ی

 قرنطینه کنند و از دستورالعمل های قرنطینه خانیک

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx  .وی کنند  پی 

 تماس نزدیک، افرادی هستند که: افراد دارای 
 یم کنند یا در آنجا اقامت داشته اند، یا ▪

ی
 در محل اقامت شان زندگ

یک جنیس صمییم هستند، یا ▪  شر

 بدون پوشیدن ماسک، لباس شتاپای پزشیک و دستکش، از آنها مراقبت یم کنند، یا از آنها مراقبت کرده اند، یا ▪

، در فاصله  15به مدت  ▪  وی  از آنها قرار گرفته اند. ف 6دقیقه یا بیشی 

C.  19افرادی که تست-COVID  وی  و آنها مثبت است، باید خود را در یک محل اقامت ایزوله کنند از این دستور پتر
 که دیگر خطر شیوع به 

ی
 را براساس موارد زیر نداشته باشند:  COVID-19کنند تا زمان

  ن ظهور عالئم گذشته باشد  10حداقل ساعت بدون استفاده از داروهای کاهش  24حداقل  وروز از اولی 
ی شده باشد   و سایر عالئم بهبود یافته باشند.  ودهنده تب، بدون تب سیر

  اگر تستCOVID-19  روز از تاری    خ  10مثبت باشد اما هیچ عالئیم نداشته باشد، یم تواند پس از گذشت

 ترک کند. ، مادایم که هیچ عالئیم نداشته باشد ایزوالسیون را COVID-19تست 

 

بهداشت عمویم یم تواند اقدام)های( دیگری را انجام دهد، که این موارد یم تواند شامل بازداشت مدین و یا ملزم  مأمور
نمودن یک نفر به ماندن در یک مرکز درماین یا مکاین دیگر، برای محافظت از سالمت عمویم باشد اگر که فرد مشمول این 

یا آن را رعایت نکند. نقض این دستور، تخلفن است که به مجازات حبس، جریمه، یا هر  دستور، از این دستور تخیط کرده
 دو منجر یم شود. 

 

 : صادر شدبدین صورت دستور 
 

 
 پارک

ی
 2020ژوئیه  29 (.Park Maggie Dr) دکی  میک

 تاری    خ San Joaquinبهداشت عمویم، کانب   مأمور

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx
http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx


 
 

 (COVID-19) 2019برای بیماری ویروس کرونا دستورالعمل ایزوالسیون خانه 

 

 به آن مبتال هستند.  COVID-19این دستورالعمل های ایزوالسیون برای تمام افرادی است که به 
ً
بهداشت عمویم  مأمورتوسط مبتال شده اند یا احتماال

به شما دستور داده شده است که برای محافظت از سالمت جامعه، در ایزوالسیون قرار داشته باشید. شما باید از این  San Joaquinکانتی 

وی کنید.   دستورالعمل ها پتر

 
وی کند؟  چه کیس باید از این دستورالعمل های ایزوالسیون پتر

ح زیر است:  COVID 19الزامات ایزوالسیون برای افرادمبتال یا احتماال مبتال به   به شر
  تست آزمایشگایه مثبت برایCOVID-19؛ یا 

  عالئم و نشانه هایی که یم تواندCOVID-19  روز از تماس نزدیک با شخض که مبتال به  14باشد یطCOVID-19  بوده یا اعتقاد بر این

 داشته؛ یا COVID-19بوده که 

  
ً
 دارد.  COVID-19یک ارائه دهنده خدمات بهداشب  گفته است که وی احتماال

 

 
ی

 چرا باید این کار را انجام دهم؟ -ایزوالسیون خانگ
آلوده اند، رصف نظر از عالئم شان )بدون عالئم، دارای عالئم خفیف یا شدید(، یم توانند بیماری را به سایرین  COVID-19افرادی که به 

ش دهند. ساعت قبل از بروز عالئم و حب  اگر هیچ 48منتقل کنند. آنها یم توانند  وی از گاه عالئیم را نداشته باشند، بیماری را گسی  پتر
ی از شیوع بیماری در خانواده و جامعه تان کمک کند  دستورالعمل های ایزوالسیون زیر یم تواند به جلوگتر

 
 چه مدت باید در ایزوالسیون باشم؟

  وع عالئم حداقل عت از رفع شدن تب تان بدون استفاده از داروهای کاهش دهنده سا 24حداقل  وروز در خانه بمانید  10شما باید بعد از شر
 تب گذشته باشد و سایر عالئم شما بهی  شده باشند، هر کدام از دو مورد فوق که طوالین تر باشد. 

  اگر هرگز بیمار نشدید، اما آزمایشCOVID-19  روز پس از تاری    خ آزمایش خود در خانه بمانید.  10شما مثبت بود، حداقل 

 
 زامات جداسازی چیست؟ال

 شما باید در خانه بمانید .1

o  .به محل کار، مدرسه یا مکان های عمویم نروید 

o  .ون از خانه خود بروید، باید صورت خود را بپوشانید  اگر مجبور هستید به بی 
o  .ک استفاده نکنید  از هیچ یک از وسایل حمل و نقل عمویم، تاکیس یا خدمات سواری مشی 
o  ن اگر باید با شخض ن را پایی  ین حد ممکن افزایش دهید، شیشه ماشی  ن را تا بیشی  ن خود و دیگران در ماشی   کنید، فاصله بی 

ی
رانندگ

 آورده و صورت خود را بپوشانید. 

o  ل تان تحویل دهد. اگر مجبور هستید کیس را در خانه ن از ییک از بستگان، دوستان یا تهیه کنندگان کاال بخواهید مواد غذایی را درب مین

ید.  SJCPHSد مالقات کنید، یک صورت خود را بپوشانید. در صورت نیاز به کمک های دیگر با خو   به شماره زیر تماس بگی 

 
 خود را از دیگران جدا کنید .2

o  .یم کنند، نباید وارد خانه تان شود 
ی

 هیچ کس به غی  از افرادی که در خانه شما زندگ

o  خانه خود دور باشید.  در یک اتاق بمانید و تا حد امکان از سایر افراد 
o  ید، سیع کنید حداقل ید و صورت خود را بپوشانید.  6اگر مجبور هستید در یک اتاق با افراد دیگر قرار بگی  فوت از آنها فاصله بگی 

   یافراد د،یصورت خود را بپوشان اگر نیم توانید 
ی

که در همان اتاق با شما هستند، صورت خود   در حایل د یکنند با  یم که با شما زندگ
 را بپوشانند. 

o .پنجره ها را باز کنید یا از پنکه یا تهویه هوا استفاده کنید تا مطمئن شوید هوا به خوبی جریان دارد 

 

 

 
 برای 

ی
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ی کنید .3  از شیوع جلوگتر

o  یا بعد از  -ثانیه با صابون و آب بشویید  20دستان خود را به مدت حداقل ،  بعد از شفه، عطسه، یا پاک کردن بیبن
ً
خصوصا

. یا از یک ضدعفوین کننده دست با پایه الکل استفاده کنید که حداقل   به دستشویی
ن  ٪ الکل داشته باشد. 62رفی 

o  سپس دستمال را درون یک سطل زباله دردار  شفه یا عطسه یم کنید، بیتی و دهان خود را با یک دستمال بپوشانیدوقتی
ثانیه با صابون و آب بشویید. یا از یک ضدعفوین کننده دست با پایه  20انداخته و بالفاصله دستان خود را حداقل به مدت 

 الکل استفاده کنید. 
o  اک گذاری وسایل  خودداری کنید. از به اشتی

ی
، فنجان ها، ظروف غذاخوری، حوله ها، مالفه  خانگ ظروف، لیوان های نوشیدین

 
ً
اک نگذارید. بعد از استفاده از این وسایل، آنها را با آب و صابون کامال ها و سایر وسایل را با افراد ساکن در خانه خود به اشی 

 بشویید. 
o کنید. همه سطوح "با تعداد تماس زیاد" را هر روز تم 

ی
ی و ضد عفون ها، کلیدهای برق، تر ن این سطوح شامل پیشخوان ها، می 

ن هر  های کنار تخت یم باشد. همچنی  ن ل های تلویزیون، تلفن ها، صفحه کلیدها و می  ، کنی  ه در، شویس های بهداشب  دستگی 
ن و ضد عفوین کنید. طب ق دستورالعمل برچسب محصول، سطیح را که ممکن است مایعات بدن روی آنها وجود داشته باشد، تمی 

 تنظیف و ضد عفوین کننده استفاده کنید. 
ی

ی ها و دستمال مرطوب های خانیک  از اسیر

o  .با دیگران دست ندهید، آنها را نبوسید یا بغل نکنید 

ید:  .4  عالئم خود را زیر نظر بگتر

o  ید یا با  با پزشک خود تماس بگی 
ً
ید. برای موارد  911اگر عالئم شما بدتر شد، شیعا  اورژانیس تماس بگی 

o  ید:  911اگر هر یک از این عالئم زیر را مشاهده کردید، بالفاصله با پزشک خود یا با  تماس بگی 

o  ن باید به پزشک یا بیمارستان زنگ بزنید و به آنها بگویید که برای  در حالت ایزوله COVID-19قبل از رفی 
ی از   ابتالی افراد دیگر، گام های الزم را بردارند. هستید. این به آنها کمک یم کند تا در جلوگی 

o  .اگر به مطب پزشک یا بخش اورژانس مراجعه یم کنید، صورت خود را بپوشانید 
o  .در هیچ یک از اتاق های انتظار، منتظر نمانید 
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ی نزدیک من چه باید بکنند؟  خانواده و سایر مخاطبیر
  وع عالئم تا زمان ایزوالسیون تان )یا در تاری    خ مثبت اعالم  48به افراد دارای تماس نزدیک که ساعت قبل از شر

ه اید، اطالع دهید که آنها در معرض بیماری شدن آزمایش شما در صورت عدم وجود عالئم(، با آنها وقت گذراند
 ارسال شده در 

ی
قرار گرفته اند، باید خود را قرنطینه کنند و از دستورالعمل های قرنطینه خانیک

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx  .وی کنند  پی 

 افراد دارای تماس نزدیک، افرادی هستند که: 
 یم کنند یا در آنجا اقامت داشته اند، یا •

ی
 در محل اقامت شما زندگ

یک جنیس صمییم هستند، یا •  شر

 بدون پوشیدن ماسک، لباس شتاپای پزشیک و دستکش، از شما مراقبت کرده اند، یا •

، در فاصله  15به مدت  •  گرفته اند. فوی  از شما قرار   6دقیقه یا بیشی 

  ن نزدیک در معرض بیماری قرار گرفته اند، ممکن است که دچار بیماری  COVID-19از آنجا که این مخاطبی 

 شوند. 

  روز )از آخرین روز تماس شما( خود را قرنطینه کنند )خانه را ترک نکنند و از شما جدا بمانند(  14آنها باید به مدت

روز  14-2ممکن است  COVID-19ین دلیل است که در صورت ابتال به حب  اگر حال شان خوب باشد. این امر به ا

 طول بکشد تا عالئم خود را نشان دهند. 

  موجود در 
ی

 آنها باید از دستورات و دستورالعمل های قرنطینه خانیک

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx  .وی کنند  پی 

 

 
 اگر نتوانید خود را از دیگران جدا کنید، تکلیف چیست؟

  هستید، همه افراد حداقل 
ی

فوت از شما دور باشند. اگر این مورد  6توصیه یم شود هنگایم که شما در ایزوالسیون خانیک

ز زمان پایان دوره ایزوالسیون شما، قرنطینه امکان پذیر نیست، هرکیس که همچنان با شما ارتباط نزدییک دارد، باید پس ا

 روز افزایش دهد.  14خود را به 

  ن یم کنند یا با مایعات یا  با شما، اتاق یا شویس بهداشب  تان را تمی 
ی

اگر مراقبان شما و افراد دارای تماس های خانیک

، استفراغ، ادرار، یا اسهال( در تماس هستند، باید از ماسک  ترشحات بدن شما )مانند عرق، بزاق، خلط، مخاط بیبن

صورت و دستکش یکبار مرصف استفاده کنند. آنها ابتدا باید دستکش خود را از دست درآورده و دور انداخته، دستان 

 دستان خود را بشویند. 
ً
 خود را شسته، سپس پوشش صورت خود را برداشته و دور انداخته و مجددا

 
 

 ویم حائز اهمیت متشکریم. از همکاری شما در این مسئله بهداشت عم

 
 به 

ً
 مراجعه کنید،  www.sjcphs.orgاگر سؤایل دارید، لطفا

 به شماره San Joaquinیا با خدمات بهداشت عمویم کانتی 

ید.  468-3411 (209)  تماس بگتر
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