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 هایی برای مراقبان ): توص�هCOVID-19و�روس کرونای جد�د (

ات   2021مارس   9خالصه تغی�ی
 شدە اضافه شدە است. اطالعات جد�دی برای افراد وا�سینه •

 ط�ح
حالشان �س�ار بد   COVID-19پذیرتر هست�د که ممکن است دریپ ابتال به های آس�با�ر درحال مراقبت از شخ� از گروە

 شود، با�د: 

س�د تا ا�ر ن�از بود  دهندە خدمات سالمیت آنبا ارائه  • وری اضا�ض ب�پ �د و درمورد در�افت داروهای �ض ها تماس بگ�ی
� داشته باش�د. که شما و ع��زانتان مدت طوالیض در خ  انه بمان�د به این داروها دس�ت

 ا�ر قادر به ته�ه داروهای اضا�ض ن�ست�د، از روش سفارش �سیت داروها استفادە کن�د.  •
ە) الزم برای درمان تب و سایر عالئم را  • ض ش��د که داروهای بدون �سخه و لوازم پزش� (دستمال و غ�ی مطمنئ

 داشته باش�د. 
ل یب  • ن، لوازم کن�ت ش ض لوازم پزش� کا�ض (ا�س�ی ، مراقبت از زخم) اطمینان �اب�د و �ک ط�ح  از داشنت ض اخت�اری، د�ال�ی

�د.  ض برای ته�ه مقادیر ب�ش�ت در نظر بگ�ی  �شتیبان ن�ی
س داشته باشد.  • ض ش��د ع��زتان اقالم غذایی فاسد�شدیض دردس�ت  مطمنئ
ض کن�د که درصورت ب�مار شدن شما، چه ک • تواند از ع��زتان مراقبت کند. با د�گران ازط��ق ا�م�ل و  � �تعینی

ە  تلفن در تماس باش�د. ممکن است به کمک دوستان، خانوادە، همسا�ه ها، کادر خدمات سالمت در جامعه و غ�ی
 ن�از پ�دا کن�د. 

وری ته�ه کن�د. فهرسیت از تماس •  های �ض

 انجام اقدامات احت�ا� 
ی هم شما و هم ع��زتان با�د از پوشش محافظ صورت استفادە کن�د.  • ض پوشش محافظ صورت، شامل هر چ�ی

د.  در�ر  را  شما  چانه ز�ر  و  صورت اطراف ا�من صورتبه و شود که کامً� دهان و بییض شما را بپوشاند � این   بگ�ی
ه با استفادە از بند �ا کش، دور � �ا پوشش با�د از دو �ا چند ال�ه پارچه با بافت منسجم ساخته شدە باشد ک

د. (اطالعات ب�ش�ت درمورد پوشش محافظ صورت را در انتهای این بخش ببین�د.)�شت گوش   هایتان قرار بگ�ی
 به آنها دست زدە � •

�
ض نگه دار�د. اش�اء و سطو� را که دائما ها،  مح�ط مراقبیت خود را تم�ی ض شود (مانند م�ی

ە ەهای در، کل�دهای دستگ�ی های تح��ر، دستشویی برق، دستگ�ی ض های آب، روشورها و تلفنها، م�ی های  ها، ش�ی
ض و ضدعفویض کن�د. مواد ضدعفویض  ض � COVID-19که و�روس EPAشدە در کنندە ثبتهمراە) تم�ی برند  را از بنی

 مشاهدە کن�د. 
، �فه خصوص ثان�ه �ش���د، به  20مدت حداقل هایتان را مرتب با آب و صابون به دست • ض کردن بییض بعد از تم�ی

ض در مح�ط   عمو�.  �ا عطسه کردن �ا قرار گرفنت
ستان ن�ست، از مواد ضدعفویض  • درصد ال�ل استفادە  60کنندە دست حاوی حداقل ا�ر آب و صابون دردس�ت

 کن�د.  
�د.   • ض ه�ی  از لمس صورت، بییض و چشمان خود ب�پ



   

2 
 

های آسا�سور، دکمه– که �س�ار درمعرض تماس هستند های عمو� از تماس با سطو�تا حد امکان، در مکان  •
ە ەدستگ�ی ی   –های در، نردە پل�ان، دست دادن با د�گران و غ�ی ض خودداری کن�د. ا�ر مجبور به لمس کردن چ�ی

ض خود برای پوشاندن دست �ا انگشتان  تان استفادە کن�د.  شد�د، از دستمال �ا آستنی
، در�افت غذ • های تجاری های اجتما� �ا شبکها از اعضای خانوادە �ا ازط��ق شبکه درصورت ن�از به غذای ب�ش�ت

 را امتحان کن�د.  

ل و نظارت  کن�ت
  19-به عالئم احتما� کوو�د •

گ
نفس توجه کن�د. ا�ر حس کرد�د این عالئم را دار�د، با ازجمله، تب، �فه و تن�

�د.    پزشک خود تماس بگ�ی
مبتال شد، فورا� به خدمات درمایض مراجعه کن�د. عالئم هشداردهندە  COVID-19ا�ر ع��زتان به عالئم اورژا��  •

 اورژا�� در بزرگساالن:  
o  

گ
 نفس  مشکل در تنفس �ا تن�

o   درد �ا فشار مداوم در قسمت قفسه سینه 
o  ناپذیری  سابقه گ��ب �ا تح��کموارد یب 
o   کبودی لب �ا صورت 

 برای اطالع از سایر عالئ� که جدی �ا نگران(این فهرست کامل ن�ست. 
�
دهندە خدمات کنندە هستند، با ارائه لطفا

 درمایض خود مشورت کن�د. 

 ا�ر ع��زتان عفونت تنف� داشت  
برای این افراد  مراقبت از ب�مار در خانهدرخصوص CDCهای ا�ر ع��زتان دچار عالئم ب�ماری است، از توص�ه •

 و مراقبان حا�ض در مح�ط 
گ

�ک زند� وی کن�د: اعضای خانوادە، �ش �زش� که در آن ب�ماری با عالئم پ�ی های غ�ی
COVID-19 معاینه وجود دارد.  موردتأی�د آزما�شگاە �ا ب�مار تحت 

ض ش��د فضای مراقبیت  • از ج��ان هوای خویب برخوردار باشد، ازجمله س�ستم ته��ه مطب�ع �ا پنجرە باز  مطمنئ
� به ا�ط آب�ش  وهوایی اجازە دهد.  که �ش

�د و تماس • ، تا حد امکان از ع��ز خود فاصله بگ�ی  تان را محدود کن�د. هنگام ارائه خدمات مراقبیت
o  صورت  کردن ظروف غذا به و و جمعجای � برای به حداقل رساندن تماس م�ان خود و ع��زتان، به

 جدا�انه، از سییض استفادە کن�د. 
o جای قرار دادن دماسنج در دهان ع��زتان، آن را به دست او بده�د. به 
o   .دو م�ت فاصله را هنگام صحبت با او حفظ کن�د 

ای به او  درصورت امکان، اتاق خواب او را درطول ب�ماری عوض نکن�د و ا�ر ممکن بود دستشویی جدا�انه  •
 اختصاص ده�د.  

 تما� سط�ح را ضدعفویض   •
�
ض کردن اتاق او، قبل از اینکه سایر اعضا مجددا� از اتاق استفادە کنند، حتما در زمان تم�ی

ض کن�د.    و تم�ی

Centers for Disease Control and Prevention ی از ب�ماری �ا به ل و پ�شگ�ی   به ) CDCاختصار (مرکز کن�ت
گ

تاز�
تماس   COVID-19ای که با فرد مبتال به شدە گ��د افراد کامً� وا�سینهرهنمود جد�دی را منت�ش کردە است که در آن �

   خودشان را قرنطینه کنند:  ن�ستکه همه مع�ارهای ز�ر را داشته باشند، الزم اند، درصوریت پرخطر داشته

دوز �ا �س از -های دوته �ا ب�ش�ت از در�افت دوز دوم وا�سن هف 2کامال وا�سینه شدە باشند (�س از گذشت  •
 دوز). -های تکهفته �ا ب�ش�ت از در�افت �ک دوز از وا�سن 2گذشت 

  به این سو، عالئ� نداشته باشند.  COVID-19از تار�ــــخ تماس پرخطر فع� با   •

ن ازنظر بروز عالئم ب�ماری، خودشان را روز �س از تماس پرخطرشا 14مدت اند با�د به افرادی که کامً� وا�سینه شدە 
ند. آنتحت های اجتما� کوچ� داشته ها با�د همچنان ماسک بزنند، فاصله اجتما� را رعا�ت کنند و حلقهنظر بگ�ی

  باشند. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
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ی هستند �ا عضو  شدە مورد استثنای این رهنمود این است که افراد وا�سینه کادر ای که در مرا�ز بهداشیت و درمایض �س�ت
 ، همچنان خودشان را قرنطینه کنند. COVID-19پزش� هستند با�د �س از تماس پرخطر با فرد مبتال به 

 به افرادی که هیچ
�
  COVID-19�ک از این دو مع�ار را ندارند با�د �س از برقراری تماس پرخطر با فردی که احتماً� �ا قطعا

وی کنند.  رهنمود فع� قرنطینهمبتال است، از   (فقط به ز�ان انگل�� موجود است) پ�ی

 ا�دچه زماین شما کامً� وا�سینه شدە
 شوند: شدە درنظر گرفته �که افراد جزو گروە کامً� وا�سینهزمایض  

 �ا Moderna�ا  Pfizerهای دوز، مثل وا�سن-های دوهفته �س از در�افت دوز دوم وا�سن 2 •
 Johnson & Johnsonاز Janssenدوز، مثل وا�سن -هفته �س از در�افت وا�سن تک 2 •

.  ن�ست�دا�د، کامً� مصون  که هنوز دوز دوم را در�افت نکردەگذرد، �ا درصوریت �هفته از تزر�ق شما  2توجه: ا�ر کم�ت از 
یتمام   شدِن کامل ادامه ده�د. را تا زمان وا�سینه مراحل پ�شگ�ی

  
 ا�ر کامً� وا�سینه شد�د: 

اند در فضاهای �سته دور هم جمع  توان�د بدون استفادە از ماسک، با سایر افرادی که کامً� وا�سینه شدە � •
 ش��د. 

ای د�گر در فضاهای �سته دور هم جمع ش��د �شدە خانوادەتوان�د بدون استفادە از ماسک، با افراد وا�سینه� •
 � کنند)، مگر اینکه �� از آن افراد �ا شخ� که با آن(مثً�، د�دار با خ��شاوند

گ
  ایض که همه با هم زند�

گ
ها زند�

 . داشته باشد   را  COVID-19خطر باالی ابتال به ن�ع شد�د ب�ماری  کند، �
�د �ا آزما�ش  بودە COVID-19که اطراف شخص مبتال به درصوریت  • ا�د، ن�ازی ن�ست از د�گران فاصله بگ�ی

 بده�د، مگراینکه عالئ� داشته باش�د. 
o  حال، ا�ر در مح�ط بااین� 

گ
کن�د و  های گرو� (مانند مرکز باز�روری �ا بازداشتگاە �ا خانه گرو�) زند�

روز از اشخاص د�گر فاصله  14مدت هست�د، با�د همچنان به  COVID-19اطراف شخص مبتال به 
�د و آزما�ش بده�د، حیت ا�ر عالئ� نداشته باش�د.    بگ�ی

 
اقدامایت را  محافظت از خود و د�گرانهای عمو�، برای ناسیون خود، همچنان با�د در مح�ط نظر از وضع�ت وا�سی�ف

ی) از د�گر  2فویت ( 6انجام ده�د. این اقدامات شامل زدن ماسک، حفظ فاصله حداقل  ض به م�ت ا، و اجتناب از رفنت
بر این موارد، با�د همچنان از اجتماعات متوسط �ا بزرگ اجتناب کن�د و های شل�غ و با ته��ه نامناسب است. عالوەمح�ط 

 ا�ر اطراف شخص ب�مار بودە باش�د. نظر درا تحت COVID-19عالئم پیوسته 
�
 اشته باش�د، مخصوصا

 
 . Centers for Disease Control and Preventionمنبع: 

 هااطالعات ب�ش�ت در�ارە ماسک

ی دارند (مثل ماسک �ا دهان  هایی های کاری ممکن است پوششدر مح�ط  ) موردن�از باشد.  که محافظت ب�ش�ت بند طیب
توانند از محافظ صورت  شود، �ها از پوشش صورت �شان مانع استفادە آن افرادی که وضع�ت رشدی، رفتاری �ا پزش�

، اردوهای روزانه و ها توان برای کودکایض که در بخش(ش�لد) با پارچه استفادە کنند. از محافظ صورت (ش�لد) �  ی مراقبیت
ض استفادە کرد.  ستان) هستند ن�ی  در مدرسه (د�ستان تا دب�ی

برای بهبود نحوە قرار دادن   به توص�ه راهکارهایی )Centers for Disease Control and Prevention (CDCراهنمایی از 
دهند. این راهکارها شامل استفادە از طور مؤثری کاهش �را به COVID-19پردازد که �عت انتشار ماسک روی صورت �

کنندە های جرا� پزش�، استفادە از تثب�تروی ماسک جرا� پزش�، گرە زدن بندهای دورگوش ماسک ای ماسک پارچه 
، ماسک �ا استفادە از پوش�ش نا�لویض روی ماسک �

�
اختصار (وزارت بهداشت �ا به  Department of Healthشود. ضمنا

DOH( های تک ها های دارای در�چه �ا هوا�ش، دستمال گردناستفادە از ماسک کند. استفادە از ال�ه را توص�ه ن�و گ�ت
های عمو�، درکنار اجرای مداوم اقدامات مؤثر بهداشت عمو� مانند وا�سیناسیون، رعا�ت فاصله  ماسک در همه مح�ط 

 اجتما�، بهداشت دست و جداسازی و قرنطینه مهم است. 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
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  COVID-19منابع و اطالعات ب�ش�ت درمورد 
ا�ط کنویض از جد�دت��ن اطالعات  ض  COVID-19�ش � هااعالم�ه ، در واشنگنت ض (فقط به ز�ان  عالئم ب�ماری، ی فرماندار ای�ض

س است)،   افراد چگونه و در چه زمایض با�د آزما�ش دهند (فقط به ز�ان انگل��)، و  نحوە شی�ع ب�ماریانگل�� دردس�ت
، به(فقط به ز�ان انگل س است) مطلع ش��د. برای کسب اطالعات ب�ش�ت (فقط به ز�ان  سؤاالت متداول �� دردس�ت

س است) مراجعه کن�د.   انگل�� دردس�ت

دهد که جوامع  ها �شان �حال، دادەدهد. بااینرا افزا�ش ن�  COVID-19خطر ابتال به تنهایی نژاد/قوم�ت �ا مل�ت افراد به
ض  ات نژادپرسیت و بهاند. قرار گرفته COVID-19تأث�ی طور نامتناسیب تحتپوست بهرنگنی و�ژە نژادپرسیت علت این امر، تأث�ی

ی برای محافظت از خود و جوامعشان � ساختاری است که به بر�ض گروە رهای من�ض به مبارزە با باو دهد. ها فرصت کم�ت
ی از انتشار شا�عات و اطالعات نادرست، فقط  . کند ب�ماری کم� ن� س است). برای جلوگ�ی (فقط به ز�ان انگل�� دردس�ت

 رسایض کن�د. اطالعات دقیق را هم

ض COVID-19( 2019شی�ع و�روس جد�د کرونای  • (فقط به ز�ان انگل��   ) ادارە بهداشت ا�الت واشنگنت
س است)  دردس�ت

• 19-WA State Coronavirus Response (COVID(  
ض ادارە �ا مرکز بهداشت مح� • س است) �افنت  (فقط به ز�ان انگل�� دردس�ت
ی از ب�ماری • ل و پ�شگ�ی  ) COVID-19و�روس کرونا ( ا ه مرکز کن�ت
س است) کاهش باورهای من�ض   منابع •  (فقط به ز�ان انگل�� دردس�ت

ی درمورد  �د دار�د؟  COVID-19سؤاالت ب�ش�ت ، دوشنبه تا   0127-525-800-1: با خط تلفن مستق�م ما تماس بگ�ی
ی دار�د؟ با خط تلفن مستق�م اطالعات   10صبح تا  6جمعه ، ساعت  �د:  COVID-19شب، سؤاالت ب�ش�ت ما تماس بگ�ی

1-800-525-0127   
، از شنبه تا �کشب، سه 10صبح تا   6دوشنبه از ساعت  ض تعط�الت ا�الیت ع�.   6صبح تا   6شنبه و با درنظر داشنت

های ترجمه شفا�، هنگا� که تماس پاسخ دادە شد، دکمه # را فشار ده�د و ز�ان خود را  تفادە از �و�سمنظور اسبه
 با ارائه   COVID-19اعالم کن�د. برای پرس�دن هرگونه سؤال در�ارە سالمت خودتان، آزما�ش 

�
دهندە  �ا نتایج آزما�ش، لطفا

�د. مراقبت  های بهداشیت خود تماس بگ�ی
 

�ایض که ناشنوا هستند �ا  1-800- 525- 0127این سند در قالیب د�گر، با شمارە تلفن برای درخواست  �د. مش�ت تماس بگ�ی
 با شمارە 

�
ند �ا  Washington Relay( 711مشکل شنوایی دارند لطفا س است) تماس بگ�ی ) (فقط به ز�ان انگل�� دردس�ت

 ا�م�ل ارسال کنند.  civil.rights@doh.wa.govبه �شایض  

 

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
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