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اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻟس آﻧﺟﻠس )ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ( از ﺷﻣﺎ ﺟﮭت ﻣﺳﺎﻋدت در ﮐﺎھش ﺳرﻋت اﻧﺗﺷﺎر ﻧوول )ﺟدﯾد(
ﮐروﻧﺎوﯾروس در ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻟس آﻧﺟﻠس درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻌداد اﻓراد آﻟوده ﺑﮫ اﯾن وﯾروس ﮐﮫ ﻣوﺟب "ﺑﯾﻣﺎری
ﮐروﻧﺎوﯾروس ) "2019ﺑﺻورت ﻣﺧﻔف  (COVID-19ﻣﯽ ﮔردد ،رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺳت .ﺑر اﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت ،در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﻧﺗﺷﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ  COVID-19ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در ﺳطﺢ ھﻣﮫ ﮔﯾری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﻣﺎﻧﯾﺎز دارﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎر در ﮐﻧﺎر
ھم ﺳرﻋت اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﺑﯾﻣﺎری را ﺑﺻورت ﻣﺣﻠﯽ ﮐﺎھش دھﯾم.
ﻣﺎ ﻗوﯾﺎ ً ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﯾم ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﻏﯾر اﻗﺎﻣﺗﯽ ﻣﺻرف ﻣواد ﻣﺧدر )ﺳرﭘﺎﯾﯽ ،ﺧدﻣﺎت وﯾژه ﺳرﭘﺎﯾﯽ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﻌوﯾض ﺳرﻧﮓ و
ﻏﯾره( ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷراﯾط اﺿطراری ﺧود را ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ و ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﻧد و راهھﺎی اداﻣﮫ ﺧدﻣﺎت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺧود را در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻻزم
اﺳت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺟراﯾﯽ اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﻣوﻗت ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن راھﻧﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺎ را ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ از اﻧﺗﺷﺎر ﻧوول ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻣﺎ ﺷﻣﺎ
را ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺟﮭت دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ از ﺟﻣﻠﮫ راھﻧﻣﺎی ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ و ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ،ﺳواﻻت ﻣﺗداول و اﯾﻧﻔوﮔراﻓﯽھﺎ ﺻﻔﺣﮫ
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ  DPHوﯾروس ﺟدﯾد ﮐروﻧﺎ را ﻣﻼﺣظﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾدhttp://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/. .
اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ
در ﺳطﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﮫ اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫای ﻻزم اﺳت اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرد ﺗﺎ اﻧﺗﺷﺎر وﯾروسھﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ از ﺟﻣﻠﮫ وﯾروﺳﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب
 COVID-19ﻣﯽﺷود ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد؟
• ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﺳﺗﻣر ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﻓردی آﻣوزش داده ﺷوﻧد و ﻣورد ﺗﺎﮐﯾد ﻗرار ﮔﯾرﻧد)ﭘﺎﯾﯾن را ﻣﻼﺣظﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد(.
• ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧود و داوطﻠﺑﺎن را ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﻧد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﺑﮫ آﻧﺎن ﯾﺎدآوری ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﮐﮫ ﺣداﻗل  72ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﺗب اﯾﺷﺎن ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از داروھﺎی ﺗبﺑر ﻗطﻊ ﺷد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد و در ﺳرﮐﺎر ﺣﺎﺿر
ﻧﺷوﻧد.
• ﻟوازم و ﺷراﯾط ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺟﮭت رﻋﺎﯾت ﻣطﻠوب ﺑﮭداﺷت،از ﺟﻣﻠﮫ دﺳﺗرﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﮑﺎنھﺎی ﺷﺳﺗﺷوی دﺳت ﺗﻣﯾز و ﺳﺎﻟم،
ﺻﺎﺑون ،ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی ،و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت ﭘﺎﯾﮫ اﻟﮑﻠﯽ را ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﯾد.
• اﻓراد را ﺑﮫ ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﺗداول دﺳتھﺎ ﺷﺎﻣل ﻗﺑل از ﺻرف ﻏذا ،ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده از ﺗواﻟت و ﺑﻌد از ﺳرﻓﮫ و ﻋطﺳﮫ ﮐردن
ﺗرﻏﯾب ﻧﻣﺎﯾﯾد.
• در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ )ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان  6ﻓوت ﺑرای ﺑﯾش از  10دﻗﯾﻘﮫ ﺑرای اﻓراد ﻏﯾر ﺷﺎﻏل در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت
ﺳﻼﻣت ،ﯾﺎ ﺑﯾش از  2دﻗﯾﻘﮫ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت( و ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاری ﻟوازﻣﯽ
ھﻣﭼون ﻓﻧﺟﺎن ،ﻏذا ،و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧﯾد.
• ﺑﮫ ﺻورت روﺗﯾن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳطوح و اﺷﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣس ﻣﯽﺷوﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ دﺳﺗﮕﯾره درھﺎ ،ﻧرده ﭘﻠﮫھﺎ ،ﺳطﺢ روی
ﻣﯾزھﺎ ،دﺳﺗﮫ ﺷﯾرھﺎی آب ،و ﺗﻠﻔنھﺎ را ﺗﻣﯾز و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد .از ﺗﻣﯾزﮐﻧﻧدهھﺎی ﻣﻌﻣول اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد و از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل
روی آﻧﮭﺎ ﭘﯾروی ﻧﻣﺎﯾﯾد.
• ﺑرای ﻣراﺟﻌﯾن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻖ و ﺻﺣﯾﺣﯽ در ﺧﺻوص  COVID-19و اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺗﺎ از ﺧود
و ﺧﺎﻧواده ﺷﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻓراھم آورﯾد.
• اطﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺗداول ﻧﺻب ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﺑﻌﻧوان ﯾﺎدآوری در ﺧﺻوص ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣراﺟﻌﯾن،
ﮐﺎرﮐﻧﺎن و داوطﻠﺑﺎن در اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظت ﻓردی ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد )ﻣطﺎﻟب ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺟﮭت داﻧﻠود در اﯾن آدرس در دﺳﺗرس
ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.(http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/

اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﻓردی روزاﻧﮫ ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد:
•
•
•
•

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد .ﺣداﻗل  72ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ دﯾﮕر ﺗب ﯾﺎ ﻋﻼﯾم ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺗب را ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از
داروھﺎی ﺗبﺑر ﻧداﺷﺗﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑرای ﺣداﻗل  20ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷوﯾﯾد .درﺻورﺗﯾﮑﮫ آب و ﺻﺎﺑون در دﺳﺗرس
ﻧﺑودﻧد ،از ﯾﮏ ﻣﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت ﭘﺎﯾﮫ اﻟﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﺣداﻗل  60%اﻟﮑل اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
در ھﻧﮕﺎم ﺳرﻓﮫ و ﻋطﺳﮫ ﮐردن ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﺟﻠوی دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد ،ﺳﭘس دﺳﺗﻣﺎل را دور ﺑﯾﺎﻧدازﯾد و
دﺳﺗﺎن ﺧود را ﻓورا ً ﺑﺷوﯾﯾد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ دﺳﺗﻣﺎل در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارﯾد ،از آﺳﺗﯾن ﺧود )ﻧﮫ دﺳتﺗﺎن( اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓراد ﺑﯾﻣﺎر را ﻣﺣدود ﺳﺎزﯾد.
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•

اﺷﯾﺎء و ﺳطوﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣس ﻣﯽﺷوﻧد را ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﭘری ﭘﺎک ﮐﻧﻧده ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺗداول ﯾﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﻣرطوب،
ﺗﻣﯾز و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﯾوع  COVID-19اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد آژاﻧس ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای اﻧﺟﺎم ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ آﻣﺎده ﺑﺎﺷد؟
اﻓزاﯾش ﺳراﯾت  COVID-19در اﺟﺗﻣﺎع ﻧﺷﺎﻧﮕر رﺷد ﺧطر ﺑﺎﻟﻘوهای اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽﮔردد و ﺑر اﯾن اﺳﺎس اﺣﺗﯾﺎط
ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗری در ﺧﺻوص ﺳراﯾت در اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﻻزم ﺑﻧظر ﻣﯽرﺳد.
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗوﺻﯾﮫ اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای اﯾن اﻗداﻣﺎت اﺿﺎﻓﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد:
• ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن و داوطﻠﺑﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺟﮭت دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷده و
دﻗﯾﻖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺷﻣﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرﻧد از وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎ دﯾدن ﻓرﻣﺎﯾﯾد
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/.
• ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺟﺎزه دھﯾد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻓردی در ﺧﺎﻧﮫ اﯾﺷﺎن ﺑﯾﻣﺎر اﺳت ﯾﺎ ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣدارس رخ داد ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد.
• ﺑرای ﻏﯾﺑت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻧﻣﺎﯾﯾد .اراﺋﮫ ﮔواھﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت را ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن و داوطﻠﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎری ﺗﻧﻔﺳﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﺑودهاﻧد ﺟﮭت ﺗﺎﯾﯾد ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎر اﻟزام ﻧﻧﻣﺎﯾﯾد .دﻓﺎﺗر ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت
ﺳﻼﻣت ﺑﮫ ﺷدت ﺷﻠوغ ﺧواھد ﺑود و ﻗﺎدر ﻧﺧواھﻧد ﺑود ﭼﻧﯾن ﻣدرﮐﯽ را ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
• در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ از ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﺎﻟﻘوه ﺑﺎﻻﺗری در ﺧﺻوص ﻋوارض ﺷدﯾد ﺳﻼﻣت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﯾن اﻣر ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﺎﻣل اﺳﺗراﺗژیھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد دورﮐﺎری و ﺷﯾﻔت ھﺎی آزاد ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﯾﺎن
ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺻورت ﻣﺗﻘﺎطﻊ آﻣوزش داده ﺷوﻧد ،و ﻣﺳﺎﻓرتھﺎی ﮐﺎری ﻏﯾر ﺿروری ،ﺟﻠﺳﺎت و
روﯾدادھﺎی رو در روی ﺑزرگ ،ﻟﻐو ﮔردد.
• ﺗﺎﺑﻠوھﺎﯾﯽ را در ورودی ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻧﺻب ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣراﺟﻌﯾن اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾﻧد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺗب ،ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ
ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس دارﻧد اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اطﻼع دھﻧد.
• ﮐﻧﻔراﻧسھﺎی ﺑزرگ ﯾﺎ روﯾدادھﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﮔروھﯽ را ﺗﻌدﯾل ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ ﺑﯾﺎﻧدازﯾد ،ﯾﺎ ﻟﻐو ﮐﻧﯾد.
 oﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ اﻓراد ﺑرای ﻣدﺗﯽ طوﻻﻧﯽ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﯾرﯾن ھﺳﺗﻧد ﻟﻐو ﯾﺎ
اﺻﻼح ﺷوﻧد.
 oﻻزم اﺳت ﺗﻣﺎﻣﯽ روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از  50ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده دارﻧد ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ ﺑﯾﺎﻓﺗﻧد ﯾﺎ ﻟﻐو ﺷوﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﮔروھﯽ
ﺑﺎ ﮐﻣﺗر از  50ﻧﻔر ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﺷﺎﻣل ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﯾﺎ ﻣراﺟﻌﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﻧﻔرات و رﻋﺎﯾت
اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﺟﮭت ﺣداﻗل ﻧﻣودن ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ و ﺧطر ﺑﺎﻟﻘوه اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻣﺎری ﺑرﮔزار ﺷوﻧد .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣداﻗل  6ﻓوت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھم ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺷوﻧد ،و ﺗﻼش ﺷود ﺻﻧدﻟﯽھﺎ در ﻣوﻗﻌﯾت روﺑروی ھم
ﻗرار ﻧﮕﯾرﻧد.
اﮔر ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻣر در ﮔروهھﺎ ﺷرﮐت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺗب ﯾﺎ ﻋﻼﯾم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ )ﺳرﻓﮫ
•
ﺗﺎزه ،ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ،آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ ،و ﻏﯾره در  14روز ﮔذﺷﺗﮫ( دارد ،از او ﺑﺧواھﯾد درﺧواﺳت ﻣراﻗﺑت ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن
اطﻼﻋﺎت را ﺑﺎ او ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد  home isolation instructions.در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑرای اﯾن ﻣراﺟﻌﯾن اﻧﺟﺎم
ﺧدﻣﺎت اﻗﺎﻣﺗﯽ از طرﯾﻖ ﻣﺷﺎوره ﺳﻼﻣت از راه دور را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
• راهھﺎﯾﯽ را ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺟراﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺻورت ﻣوﻗت ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت،
ﺧدﻣﺎتﺗﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ راهھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد دورﮐﺎری در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧظر ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ،و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎری
اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر ﺑﺎ آﻣوزش ﻣﺗﻘﺎطﻊ ﭘرﺳﻧل را ﻣﯽﺗوان ﻧﺎم ﺑرد.
• در ﺻورت اﻣﮑﺎن و وﺟود ﺷراﯾط ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ روشھﺎﯾﯽ را ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﻣراﺟﻌﯾﻧﯽ ﮐﮫ در
اﯾزوﻻﺳﯾون ﺧﺎﻧﮕﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل دﯾﮕر ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری در ﺟﻠﺳﺎت ﻓردی ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ درﻣﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺧود ھﻣﭼﻧﺎن دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺣل ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن را ﺑداﻧﯾد
در ﺧﺻوص ﮐﻼھﺑرداری ،اﺧﺑﺎر اﺷﺗﺑﺎه ،و ﺟو ﻓرﯾﺑﮑﺎراﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﺧﺻوص ﻧوول ﮐروﻧﺎوﯾروس اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت ھوﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷﯾد.
اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻖ ،از ﺟﻣﻠﮫ اﻋﻼن ﺗﻌداد ﻣوارد ﺟدﯾد در ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻟس آﻧﺟﻠس ،ھﻣواره ﺗوﺳط اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ از طرﯾﻖ ﻣطﺑوﻋﺎت،
رﺳﺎﻧﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،و وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷود .وب ﺳﺎﯾت درﺑر دارﻧده اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﺧﺻوص  COVID-19از ﺟﻣﻠﮫ
ﺑﺧش ﺳواﻻت ﻣﺗداول ،اﯾﻧﻔوﮔراﻓﯽ و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑرای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺗرس ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﺧﺻوص ﺷﺳﺗن دﺳتھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد
• اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻟس آﻧﺟﻠس ) ،LACDPHﺷﮭرﺳﺗﺎن(
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/ o
 oرﺳﺎﻧﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽlapublichealth@ :
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ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﺟدﯾد )ﮐووﯾد(19-
اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻟس آﻧﺟﻠس
راھﻧﻣﺎی ﻣﺟﻣوﻋﮫھﺎی ﻏﯾر اﻗﺎﻣﺗﯽ ﻣﺻرف ﻣواد ﻣﺧدر
•

ﻣرﮐز دﺳﺗرﺳﯽ اداره ﺑﮭداﺷت روان ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻟس آﻧﺟﻠس ) Los Angeles County Department of Mental Health
 (Access Centerﺧط ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺗﮫ .(800) 854-7771

ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد دﯾﮕر در ﺧﺻوص اطﻼﻋﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻧوول ﮐروﻧﺎوﯾروس ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
• اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ) ,CDPH )(California Department of Public Healthاﯾﺎﻟت(
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx o
• ﻣراﮐز ﮐﻧﺗرل و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ) ، CDC)(Centers for Disease Control and Preventionﮐﺷوری(
http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html o
• ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت ) ,WHO) (World Health Organizationﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ(
https://www.who.int/health-topics/coronavirus o
درﺻورﺗﯾﮑﮫ ھر ﺳواﻟﯽ دارﯾد و ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﺎ ﻓرد ﻣﺳﺋوﻟﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره  2-1-1ﺑﺎ ﺧط اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻟس
آﻧﺟﻠس ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت  24ﺳﺎﻋﺗﮫ آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﻓرﻣﺎﯾﯾد.
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