
 
Updated September 1, 2020 – Dari 

�شخ�ص گرد�دە نزد�ک �شدە    COVID-19دار�د اما در اطراف ک� که    COVID-19ا�ر عالئم   
 ا�د، چه با�د کرد 

 داشته باشم؟ COVID-19آ�ا � توانم  

 نفس است. عالئم د�گر ممکن است شامل لرزە، درد عضالت، �درد، گلو درد و از دست دادن مجدد   COVID-19رایج  عالئم
گ

تب، �فه و تن�
 باش�د.  COVID-19�د ممکن است مبتال به ذا�قه �ا ب��ائی باشد. ا�ر این عالئم را داشته باش

 انجام دهم؟  COVID-19آ�ا با�د معاینات  

تای�د شدە قرار گرفته ا�د، برای انجام معاینات با ارائه دهندە خدمات ص�  COVID-19دار�د �ا در معرض فردی با  COVID-19ب�. ا�ر عالئم 
�د.    خود تماس بگ�ی

ا� کن�د  در �ک مصاحبه صحت عامه اش�ت

د. مصاحبه کنندە به شما کمک � کند   COVID-19ا�ر آزما�ش  مثبت باشد، فردی از صحت عامه معموً� از ط��ق ت�ل�فون با شما تماس � گ�ی
ا� با آنها ارتباط نزد�ک  داشته  بفهم�د چه کاری با�د انجام ده�د و چه ن�ع حما�ت موجود � باشد. آنها نام و معلومات تماس افرادی را که اخ�ی

ا آنها ا�د، ج��ا خواهند شد. آنها این معلومات را � خواهند تا بتوانند به آنها اطالع دهند که ممکن است در معرض قرار گرفته باشند. وقیت ب
�ک نخواهند کرد.   ارتباط برقرار کن�د آنها نام شما را با کسان�که با شما تماس گرفته اند �ش

ی از شی�ع ب�ماری من به خا    نوادە و سایر افراد جامعه چه با�د کرد؟ برای جلوگ�ی

ون ش��د •    در خانه بمان�د، مگر اینکه برای در�افت مراقبت طیب ب�ی

o  .ک �ا تا�� اجتناب كن�د  به محل کار، مکتب �ا مکانهای عامه نرو�د. از استفادە از وسا�ل ترا�سپورت عمو�، سواری مش�ت

  در خانه، خود را از سایر افراد و حیوانات جدا کن�د.  •

o   .تا آنجا که ممکن است، در �ک اتاق خاص و دور از افراد د�گر بمان�د 

o �انه استفادە کن�د. در صورت موجود�ت از حمام جدا 

o  هنگا� که در کنار د�گران هست�د، از �ک تکه پوشش دهندە رو استفادە کن�د. ا�ر ن� توان�د از پوشش دهندە رو استفادە
 کن�د، افراد د�گر وقیت وارد اتاق شما � شوند با�د از پوشش دهندە رو استفادە کنند.   

o و سایر حیوانات را در زم 
گ

ان م���ض محدود کن�د. در صورت امکان، �� د�گر از اعضای خانه خود را تماس با حیوانات خان�
 خود مراقبت کن�د، در صورت امکان دستان خود را قبل و بعد 

گ
برای مراقبت از حیوانات خود بگمار�د. ا�ر با�د از حیوان خان�

 �ش���د و از پوشش دهندە رو استفادە کن�د. برای معلوم
گ

را مشاهدە و حیوانات COVID-19ات ب�ش�ت از تعامل با حیوانات خان�
 کن�د. 

o   پ�اله ها، ظروف پخت و پز، رو�پا� ها، �ا ،  از جمله ظروف، گ�الس های آشام�دئض
گ

وسا�ل شخ� را با افراد �ا حیوانات خان�
کا استفادە نکن�د.    �تخیت ها را مش�ت

از ضد   ثان�ه با آب و صابون �ش���د. ا�ر آب و صابون موجود نباشد، 20دستها را حداقل به مدت  دستان تان را مرتب پا� کن�د •
 ٪ ال�ل داشته باشد. از دست زدن به صورت خود با دست های ناشسته اجتناب کن�د. 60عفوئض کنندە ال�� استفادە کن�د که حداقل 

�فه و عطسه خود را با استفادە از دستمال کاغذی بپوشان�د. دستمال های کاغذی استفادە شدە را دور ب�انداز�د و سپس دستان خود  •
 را �ش���د. 

ە های دروازە، وسا�ل حمام،  که "اغلب لمس � شوند" را هر روز پا� کاری کن�دسط�ح   • ی ها، دستگ�ی ض ، از جمله کاون�ت ها، روم�ی
 �ا دستمال مرطوب استفادە کن�د و دستورالعمل های  

گ
ض کنندە خان� ی تم�ی ض ها. از اس�پ �شناب، ت�ل�فون ها، کیبورد ها، تبلت و کنار م�ی

 روی برچسب را رعا�ت کن�د. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#animals


   

�ان ناشنوا �ا کسان�که به سخیت م�شنو  1- 800- 525-0127برای درخواست این سند به شکل د�گر، به شمارە  �د. مش�ت ند  تماس بگ�ی
 به شمارە  

�
 ا�م�ل نمایند.  civil.rights@doh.wa.govند �ا به آدرس ) به تماس شو Washington Relay( 711لطفا

 

 از عالئم خود نظارت کن�د

�د و به  در صورت بدتر شدن عالئم، بالفاصله کمک طیب در�افت کن�د. قبل از در�افت مراقبت، با ارائه دهندە خدمات ص� خود تماس بگ�ی
ب به ساير افراد در دار�د. قبل از ورود به مرا�ز ص�، �ك پوشش دهندە رو داشته باش�د تا از انتشار م�كرو  COVID-19آنها بگ���د که عالئم 

ي كن�د.   سالن انتظار و اتاق هاي امتحان جلوگ�ی

�د، به پرسنل اعزا� بگ���د که عالئم   911ا�ر �ک حالت اضطراری طیب دار�د و با�د با  دار�د. در صورت امکان، قبل از  COVID-19تماس بگ�ی
، �ک پوشش دهندە صورت بپوش�د.   رس�دن خدمات حالت اضطراری طیب

 چه مدت الزم است تا خودرا قرنطینه کنم؟ 

 پا�ان ده�د زمان�که: عالئ� دار�درا تأی�د �ا برآن مشکوک باش�د و  COVID-19ا�ر  .1
گ

 ، � توان�د به قرنطینه خان�
o   وساعت بدون تب بودە ا�د  24کاهش دهندە تب حداقل شما بدون استفادە از ادو�ه 
o وشما بهبود �افته اند،  عالئم 
o  روز از بروز عالئم شما � گذرد.  10حداقل 

 
 پا�ان ده�د زمان�که: عالئ� نداشته ا�دشما مثبت است، اما  COVID-19ا�ر آزما�ش  .2

گ
 ، � توان�د به قرنطینه خان�

o  ض آزما�ش مثبت  10حداقل  و شما گذشته است،  COVID-19روز از تار�ــــخ اولنی
o  .شما هیچ گونه امراض به تعق�ب آن نداشته ا�د 

 موجود � باشد.   ،دارند �ا مشکوک به آن هستند  COVID-19افرادی که راهنمائی ب�ش�ت برای 

ف انزوا و قرنطینه چ�ست؟  تفاوت بنی

قرار م�ده�د. جداسازی �ا انزوا به این معیض   انزوامثبت باشد، شما خودرا در  COVID-19داشته باش�د �ا آزما�ش  COVID-19ا�ر عالئم  •
ی کن�د.   است که شما برای مدت زمان توص�ه شدە در خانه و دور از د�گران (از جمله اعضای خانه) باش�د تا از شی�ع ب�ماری جلوگ�ی

�د، انجام م�ده�د.  COVID-19کاری است که شما بعد از اینکه در معرض   قرنطینه • این معیض است که در صورت  قرنطینه به  قرار � گ�ی
مثبت   COVID-19مصاب بودن و ساری بودن برای مدت زمان توص�ه شدە در خانه و دور از د�گران باش�د. ا�ر بعدا� نت�جه آزما�ش 

 پ�دا کن�د، قرنطینه به انزوا تبد�ل � شود.  COVID-19باشد �ا عالئم 

 COVID-19معلومات و منابع ب�ش�ت 
ض  COVID-19 وضع�ت فع�در مورد  چگونه و چه زمائض مردم با�د مورد ، و شی�ع پ�دا � کند چگونه ، عالئم، سخنان وا� ا�س�، در واشنگنت

ند، به روز بمان�د   را مشاهدە کن�د.  سواالت که اغلب پرسان م�شوند . برای معلومات ب�ش�ت آزما�ش قرار گ�ی

. معلومات ) برای مبارزە با این م���ض کمک نخواهد کرد Stigmaننگ اجتما� (به نژاد، قوم�ت و مل�ت ارتباط ندارد.  COVID-19خطر ابتال به 
 دقیق را با د�گران در م�ان بگذار�د تا شا�عات و اطالعات نادرست منت�ش �شود. 

برای خدمات  و # را فشار ده�د.  1- 800-525-0127 خط تلفوئض خاص ما را زنگ بزن�د سواالیت دار�د؟ COVID-19در�ارە 
، هنگام پاسخ به تماس، ز�ان خود را بگ���د.  جمعه و  -بعد از ظهر دوشنبه  10قبل از ظهر ا�   6 ساعات خط تلفویف خاص: ترجمائض

�ا نتایج آزما�ش، با ارائه  COVID-19بعد از ظهر روزهای آخر هفته. برای سواالت در مورد صحت، آزما�ش   6قبل از ظهر ا�  8
�د.  دهندە خدمات ص�  خود تماس بگ�ی

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#what-are-symptoms
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
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