
 

اولیه خردساالنراهنمای الزامات و بهترین روش  ها برای ارائه دهندگان آموزش 

 خوش آمدید

های این مورد  است. نمونه  19-فاده از راهکارهای پیشگیرانه متعدد، بهترین روش برای کمک به کاهش سرعت انتشار کوویدای با استیک رویکرد الیه
ها در خانه یا مرکز خود برای بهبود جریان هوای تازه، و اطمینان از اینکه هر پنجره  ، باز کردن19-های کوویدداشتن وضعیت واکسن  هنگ  بروزعبارتند از  

  ماند.در خانه می  19-فرد دارای عالئم کووید
 

های  محیط در    19-کووید  انتشارکاهش خطر    کمک به( به منظور  ECEها برای ارائه دهندگان آموزش و مراقبت اولیه )ای از الزامات و بهترین روشخالصه

ECE :در زیر ذکر شده است. عالوه بر این اطالعات، لطفاً به خاطر داشته باشید 

 ( وCal/OSHA  ETS)به اختصار    Cal/OSHدر    19-استانداردهای موقت و اضطراری پیشگیری از کوویدملزم به رعایت  ECEارائه دهندگان   •
بهداشت می  دستورالعمل مأمور  آنجلس  فرمانباشند.  شهرستان لس  که  مواردی  آنجلس  در  شهرستان لس  عمومی  بهداشت  های اداره 

 تبعیت شود.  ترسختگیرانهلزامات تفاوت دارد، باید از ا Cal/OSHA ETSبا

این مطلب شرح داده شده در  ECEهای  هدف از بهترین روش  را مرور و رعایت کنند.  راهنمای عمومی کسب و کارهاباید   ECEارائه دهندگان   •
 باشد.تکمیل این راهنمای عمومی می

 کنند.را رعایت   ئه آموزش و مراقبت اولیهراهنمای طرح مدیریت مواجهه برای اماکن اراباید الزامات مندرج در   ECEارائه دهندگان   •

 رعایت قوانین استفاده از ماسک برای کارکنان، کودکان و بازدیدکنندگان

ضروری است.  وجود داشته است، استفاده از ماسک در فضاهای سرپوشیده    19-ها، از جمله مواردی که مواجهه با کوویدها و موقعیتدر برخی از محیط

کووید افراد مبتال به  راهنمای طرح نزدیک، به  ، و مخاطبین 19-جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص استفاده از ماسک و سایر الزامات مربوط به 

 مراجعه کنید.  مخاطبین نزدیکبرای قرنطینه و نمودار جریان برای  ECEاقدامات و   در اماکن ارائه آموزش و مراقبت اولیه  19-وویدمدیریت مواجهه ک

 ها:بروز رسانی 
10/27/22 

مطابقت با فرمان بروز رسانی شده مأمور بهداشت اداره بهداشت عمومی در خصوص استفاده از ماسک در    منظوربه •

بر اساس ترجیح    ممکن است  ، استفاده از ماسکECEبروز رسانی شد. برای اغلب افراد در مجموعه    ،فضای سرپوشیده

  19-قطعی به کووید  یروزه پس از تشخیص ابتال  10  جداسازیفردی صورت گیرد. افرادی که قبل از تکمیل 

، استثنا  هستند  19-پس از تماس نزدیک با یک مورد تأیید شده کووید  هروز  10 در دوراناند و افرادی که  بازگشته

هستند. این افراد همچنان ملزم هستند در فضاهای سرپوشیده در اطراف دیگران از ماسک استفاده کنند. همچنین،  

های شلوغ و  پذیرتر هستند، در محیطآسیب  19-شود افرادی که در برابر ابتال به بیماری شدید کوویدصیه میاکیداً تو

 سرپوشیده دارای تهویه ضعیف، از ماسک با محافظت بسیار باال استفاده کنند.

تایی یا   3دیگر الزامی نیست. از این پس، هر دسته   ECEدر مجموعه    19-موارد فردی ابتال به کووید  دهیگزارش •

روز کاری به اداره    1دهند، باید بالفاصله و تا حداکثر  رخ می  14بیشتر از موارد ابتالی مرتبطی که طی یک دوره  

 بهداشت عمومی گزارش شوند.

 
 

 دهند:را افزایش می  19-عواملی که خطر پراکندگی کووید

توانند  می  19-مکانی است که ذرات حاوی ویروس کووید –فضاهای بسته با جریان ضعیف هوا  •
 در آن تجمع یابند

 با تعداد بسیاری از افراد در نزدیک یکدیگر  اماکن پرازدحام •

کشند و مقادیر زیادی مایعات تنفسی ترشح شرایطی که افراد در آن به سختی نفس می  •
 مانند هنگام ورزش کردن، فریاد زدن یا آواز خواندن. -کنند می 

 .حضور طوالنی مدت در یکی از شرایط مذکور •

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferReturnWorkCommunity.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/ECEIsolationQuarantineFlowChart.pdf
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های  محیطمحل های تجاری و که در بیشتر    کندعنوان می پاسخی جمعی در محل کار و جامعه  -مأمور بهداشت شهرستان لس آنجلس  فرمان کنونی 

در مورد کودکان   استفاده کنند.خود از ماسک   بر اساس ترجیح فردی  توانندمیعمومی، افراد   ماهه و بزرگتر، کارمندان، کارکنان، داوطلبان،   24این 

توان از پوشیدن ماسک در یک محیط تجاری یا کس را نمیکند که هیچفرمان مأمور بهداشت همچنین قید میکند. والدین و بازدیدکنندگان صدق می

فضاهای سرپوشیده و در اطراف دیگران ماسک بپوشند، راهنمای مربوط به نحوه انتخاب و پوشیدن دهند در  عمومی منع کرد. برای افرادی که ترجیح می

آنجلس  ماسک با محافظت بسیار باال به   هاماسک با عنوان منظور حفاظت بهتر از خود و اطرافیانشان در تارنمای اداره بهداشت عمومی شهرستان لس 

شوند.  هر یک از ارائه دهندگان برخی موارد استثناء مرتبط با خط مشی استفاده از ماسک، کماکان مطابق موارد زیر، اعمال می .  موجود است

ECE مأمور های ذکر شده در فرمان کنونی های شدیدتری را نسبت به خط مشی ط مشی توانند به انتخاب خود خمی  تسهیالتها و ، برنامه

  بهداشت اعمال کنند:

  تسهیالتزمانی که در فضاهای سرپوشیده    ،صرف نظر از وضعیت واکسیناسیون  ،تمام بازدیدکنندگان از جمله والدین و مراقبان:  بازدیدکنندگان •

گزینند  پوشیدن ماسک را برمیبرای کسانی که    در نظر داشته باشید  به همراه داشته باشند و از آن استفاده کنند.ماسک   می توانندحضور دارند،  

اداره بهداشت عمومی شهرستان لس   هایماسکجهت کسب اطالعات بیشتر به صفحه  ماسک فراهم کنید.   ،شوندبدون ماسک وارد می اما

 آنجلس مراجعه کنید.

به همراه داشته باشند و از توانند ماسک  میحضور دارند،    تسهیالتماهه و بزرگتر زمانی که در فضاهای سرپوشیده    24: تمام کودکان  کودکان •

نام شده نیستند. در هنگام خواب نیمروز یا هنگام غذا خوردن و نوشیدن ملزم به ارائه ماسک به کودکان ثبت ECEاماکن   .آن استفاده کنند

نکات استفاده از ماسک  و صفحه    v/masksph.lacounty.goجهت کسب اطالعات بیشتر، به تارنمای  ها باید برداشته شوند.  کودکان، ماسک

 مراجعه کنید.    کودکانبرای 

o :فرمان مأمور بهداشت، استفاده از ماسک در فضاهای عمومی سرپوشیده )از  به موجب  در مواقعی که  خط مشی معافیت از ماسک

  10گیرد و ملزم است مدت  قرار می  19-، برای مثال زمانی که شخصی در معرض فرد مبتال به کووید( الزامی استECEجمله اماکن  

  شوند:  توانند به دالیل زیر از پوشیدن ماسک معافروز پس از مواجهه ماسک بپوشد، افراد می

   ماه به دلیل خطر خفگی هرگز نباید ماسک بپوشد.  24ماه. هر فرد کوچکتر از    24کودکان کوچکتر از   ▪

در موقعیتی که مشاهده    ،افرادی که ناشنوا یا کم شنوا هستند یا هنگام برقراری ارتباط با فردی که ناشنوا یا کم شنواست ▪

   دهان برای ارتباط مناسب مهم است.

سالمت روان یا عارضه ▪ داده است افراد مبتال به عارضه پزشکی،  آنها تشخیص  که ارائه دهنده خدمات درمانی  ای دیگر، 

ارائه شود که ایالتی ای از یک ارائه دهنده خدمات درمانی دارای مجوز باید نامه  فاقد ایمنی است،ماسک برایشان   پوشیدن

را از پوشیدن ایمن ماسک منع میکند فرد به عارضهتصدیق می کند. متخصصان درمانی دارای مجوز  ای مبتالست که او 

  دهند: های معافیت را ارائهتوانند این قبیل نامهزیر می

( که PA( یا دستیار پزشک )NP، پرستار متخصص )(DOیا  MDارائه دهندگان خدمات درمانی نظیر پزشک ) −

   کنند.نظر یک پزشک دارای مجوز فعالیت میتحت 

، روانشناس  (LCSWها عبارتند از مددکار اجتماعی بالینی )پزشکان سالمت روان و سالمت رفتار دارای مجوز. این −

 (.LMFTیا درمانگر ازدواج و خانواده )  (LPCC، مشاور بالینی تخصصی )(.Psy.D.  ،Ph.Dبالینی )

 

که به موجب دستور افرادی که از پوشیدن ماسک معاف  کنونی مأمور بهداشت استفاده از ماسک الزامیست،  هایزمانی 
آنها اجازه دهد، باید از محافظ صورت دارای یک  ه در قسمت انتهایی استفاده کنند.  پارچهستند، در صورتی که وضعیت 

ها عبارتند  توانند به انتخاب خود، راهبردهای حفاظتی جایگزین را برای میزبانی از این افراد وضع کنند. نمونهها میبرنامه
  از:

 ،آزمایش غربالگری منظم )هفتگی( کودکان و کارکنان فاقد ماسک −

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferReturnWorkCommunity.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/masking%20for%20kids/masking-for-kids.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/masking%20for%20kids/masking-for-kids.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/masking%20for%20kids/masking-for-kids.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/masking%20for%20kids/masking-for-kids.pdf
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   مربوط به بهبود وضعیت تهویه هوا در فضاهای سرپوشیده میزبان کودکان و کارکنان فاقد ماسک، و  هایراهبرد −

مشترک    صورتآموزان و کارکنانی که به( به دانشKF94و   KN95 ،N95های تنفسی پیشرفته )مانند  ارائه ماسک −
   کنند.افراد فاقد ماسک از فضاهای سرپوشیده استفاده میبا 

و صرف    رستان لس آنجلسفرمان قرنطینه جامع شهدر حال حاضر به موجب    معافیت از ماسک برای مخاطبین نزدیک: ▪

ماسک در فضاهای عمومی سرپوشیده، مخاطبین نزدیک با فرد مبتالی فاقد عالئم نظر از خط مشی همگانی استفاده از 
مواجهه و در هنگام حضور افراد دیگر در فضاهای سرپوشیده از ماسک با محافظت باال  روز پس از آخرین    10باید به مدت 

- 5ن مخاطبین نزدیک در صورت تمایل به خودداری از قرنطینه در منزل باید حداقل یکبار در  ایهمچنین،    استفاده کنند.
از مواجهه آزمایش دهند. مخاطبین نزدیک  3   ماهه و بزرگتر دارای معافیت معتبر برای استفاده از ماسک 24روز بعد 

 :مایل به ادامه شرکت در برنامه بالفاصله بعد از مواجهه هستند باید  هستند و

  فاقد عالئم بمانند، −

  روز بعد از آخرین مواجهه عالئم بیماری را تحت نظر گیرند، و  10به مدت  −

منفی  19-کوویدیش روز پس از مواجهه آزما 9-6روز بعد از مواجهه و سپس یکبار  5-3حداقل یکبار  −

  داشته باشند.

توانند از ماسک استفاده کنند، باید  سازند و بعد از مواجهه هم نمیماهه و بزرگتر که این الزامات را برآورده نمی  24افراد  
 مدت ده روز بعد از آخرین مواجهه در خانه بمانند.به 

راهکارهای موقتی   ممکن استاداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس    شیوعدر محل، بازرسان    شیوعدر صورت وقوع   ▪
را بکار گیرند.   های آنان پیروی کنند.  ملزم هستند از دستورالعمل  ECEهای کودکان، کارکنان و مجریان برنامهمختلفی 

ام شیوع فعال در خانه برای مثال، ممکن است از کودکانی که قادر به استفاده از ماسک نیستند خواسته شود تا در هنگ
   کنند.یابند یا در آن کار میحضور می  تسهیالتبمانند. این کار برای حفظ ایمنی کسانی است که در 

در مورد کارکنانی که قادر به استفاده از ماسک نیستند، برای مشاهده الزامات بازگشت به کار پس از وقوع مواجهه با فرد   ▪
 مراجعه کنید.   Cal/OSHA ETS، به  19-مبتال به کووید

مدیریت راهنمای طرح  جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص خط مشی استفاده از ماسک بعد از وقوع مواجهه، لطفاً به  ▪
 مراجعه کنید.  زود هنگامدر اماکن ارائه آموزش و مراقبت    19-مواجهه کووید

که در فضاهای    ECEبه تمام کارکنان  : *ECEالزامات مربوط به ارائه ماسک های تنفسی فیلتردار و معمولی به کارکنان کارکنان:  •

)که به ماسک صورت پزشکی نیز موسوم  های جراحی  صورت رایگان ماسککنند، باید بهسرپوشیده یا در وسایل نقلیه پیرامون سایر افراد کار می
جه داشته  تو  برای استفاده داوطلبانه ارائه شود. )N95یا   KN95،KF94(هستند( و ماسک های تنفسی سطح باالتر مانند ماسک های تنفسی  

که ماسکهمچنین کارفرمایان را ملزم می  Cal/OSHAباشید که  دستورالعمل ها برای تضمین برازش مناسب  همراه با های تنفسی را داند 

قرار دهند که در فضاهای سرپوشیده    یجهت استفاده داوطلبانه در اختیار کارکنانصرف نظر از وضعیت واکسیناسیون،  بنا به درخواست،  ماسک،  
  د. را مالحظه کنی   قوانین استفاده از ماسک برای کارکنانجهت اطالع از جزئیات بیشتر،  کنند.  یا در خودروهایی با بیش از یک سرنشین کار می

، هیچ فردی از پوشیدن ماسک منع نشود، جز در  ECEعنوان شرط شرکت در فعالیت یا ورود به محل  کارفرمایان باید اطمینان یابند که به •
 مواردی که پوشیدن ماسک برایشان خطر ایمنی به همراه داشته باشد.

 

o  را نیز ارائه دستکش برای انجام اعمالی نظیر سرو غذا، تعویض پوشک، مدیریت مد زباله یا استفاده از محصوالت نظافت و ضدعفونی 
 نظر قرار دهید.

کارمند محسوب میبرخی از پیمانکاران مستقل به موجب قانون کار ایالتی به*  پیمانکار  جهت اطالع از جزئیات بیشتر، به تارنمای  شوند. عنوان 

 اداره روابط صنعتی کالیفرنیا مراجعه کنید.  مستقل در مقایسه با کارمند

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Quarantine.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Quarantine.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Quarantine.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#transmission
https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_independentcontractor.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_independentcontractor.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_independentcontractor.htm
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 غربالگری و پاسخ به موارد ابتال

 باشد.می  19-ارمند در مورد عالئم کوویدملزم به در نظر گرفتن فرآیندی برای غربالگری ک ECE، مرکز  Cal-OSHAبه موجب   •

o کار،  توان به درخواست از کارمندان برای ارزیابی خود در مورد عالئم بیماری قبل از مراجعه به محلهای موجود میاز جمله گزینه

مجاز  گیری درجه حرارت الزامی نیست اما  اندازه  در ورودی محل کار یا انجام غربالگری روزانه در محل اشاره کرد.  عالمتنصب 

   را مالحظه کنید.  غربالگری ورودیاست. صفحه  

o راهنمای بازگشت به کارمواجهه با فرد مبتال ملزم به پیروی از  مورد  ، جواب مثبت آزمایش یا  19-کارکنان دارای عالئم کووید  

Cal/OSHA ETS .هستند 

o   تسهیالتانجام غربالگری مشابه برای کودکان و بازدیدکنندگان قبل از ورود به  ECE  شود اگرچه این کار در حال حاضر  توصیه می

 شود وجود دارد.که به کارکنان توصیه می  های مشابهیامکان استفاده از گزینهالزامی نیست. 

 استفاده کنید.  عالمتدارند، از    19-یا جواب مثبت آزمایش کووید  19-برای یادآوری عدم ورود افرادی که تب یا سایر عالئم کووید •

مطابق با دایره صدور مجوز مراقبت اجتماعی  هر شخص، کودک یا کارمند دارای عالئم بیماری واگیردار یا بیمار را تا زمان انتقال وی به خانه  •

CDSS (CCLD)   از    22عنوان  و به موجبCCR   101216بندهای(h)  ،101226.1(a)(1)  102417  و(e)  .منع یا جدا کنید 

o جدا شده و مشاهده مداوم سالمت آنها در طول روز مطابق با الزامات تحت مجوز اطمینان     از تداوم دریافت نظارت کافی روی کودکان

 کنید.  حاصل

o عمومی  های بهداشت  ظاهر شده است، دستورالعمل  19-کند، عالئم کوویداگر در فردی که در یک مهد کودک خانوادگی زندگی می

( را ph.lacounty.gov/covidisolation)داسازی  ( یا جph.lacounty.gov/covidcontactsبرای مخاطبین نزدیک )

  دنبال کنید.  

 (CDLD)اجتماعی  دایره بخش صدور مجوز مراقبت   باید مقامات اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس و کارکنان ECEارائه دهندگان   •

دهند آگاه  روزه رخ می  14تایی یا بیشتر از مواردی که طی یک دوره    3های  از وجود هرگونه دستهروز کاری  1بالفاصله و تا حداکثر  را 

 را دنبال کنید.  در اماکن ارائه آموزش و مراقبت اولیه  19-راهنمای طرح مدیریت مواجهه کووید .سازند

o دایره دهند باید بالفاصله به اداره بهداشت عمومی و  روزه رخ می  14تایی یا بیشتر از مواردی که در طی یک دوره زمانی    3های  دسته

آنها و مطابق با از طریق دفتر منطقه (CDSS)ه خدمات اجتماعی ادار (CDLD) صدور مجوز مراقبت اجتماعی   ،22عنوان ای محلی 

 گزارش شوند.  CCR 102416.2(c)(3) بند

o خانوادگی ملزم به گزارش شیوع بیماری واگیردار بعد از تأیید از سوی اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس   هایمهد کودک

 هستند.  (3)(c)102416.2بند  CCR،  22عنوان  ای محلی خود و مطابق با دفتر منطقهاز طریق   CCLDبه 

مراجعه  ECE 19-ها و مواجهه در محیط کار به جعبه ابزار کوویددهی و مدیریت عفونتبه منظور کسب اطالعات بیشتر در خصوص گزارش •

 )ph.lacounty.gov/EducationToolkitECE.(کنید  

 

 فاصله گذاری فیزیکی و گروه های پایدار را مد نظر قرار دهید.حفظ 

موثر باشد. انجام اقدامات زیر را مد نظر قرار   19-تواند در کاهش پراکندگی کوویدالزامی نیست اما می ECEاگرچه فاصله گذاری فیزیکی دیگر در اماکن  

 دهید:

دارای یک  ECEهای  محیطهای معین مدیریت هم گروه • کنار  های یکسان از کارکنان و کودکان در  مدل گروهی پایدار متشکل از گروهاغلب 

  .  حفظ کنیدها  صورت روزانه هستند. سعی کنید در طول روز فاصله مشخصی را بین گروههم به

والدین و تسهیل فرآیند پیاده کردن کودکان توبه منظور کاهش ازدحام، زمان های پیاده شدن و سوار شدن را متناوب کنید.  • سط 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/NoticeToCustomersIndoorsMasksRecommended.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#iso
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/bestpractices/#signage
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/5cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
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خارج می شوند و جلوگیری از تجمع در ورودی را مد سرپرستان در آغاز و پایان روز به منظور نوبتی کردن تعداد کودکانی که همزمان وارد و  
 نظر قرار دهید.

  تعبیه نوار روی کفپوش یا تصاویر استفاده کنید. نظیرهای بصری به منظور یادآوری کودکان برای حفظ فاصله از دیگران از کمک •

 تر کنید:های غذایی را ایمنوعده •

o   که باید در فضاهای سرپوشیده و در یک    افرادییک فضای روباز برای استراحت کارمندان، کارکنان و داوطلبان در نظر بگیرید. برای
آنها را به حفظ فاصله گذاری فیزیکی حداقل شش   .اطمینان حاصل کنیداتاق مشترک غذا بخورند، از جریان هوای مناسب ناحیه  

ها میز و صندلیانجام این کار از طریق جایگذاری هدفمند   بازو( در هنگام صرف غذا یا نوشیدنی تشویق کنید.  2فوت )تقریباً به طول  
های استراحت را نوبتی کنید تا کارکنان کمتری همزمان از اتاق ناهارخوری و  که زماندر نظر گیرید   تواند به سهولت انجام شود.می

   استراحت استفاده کنند.

o در فضاهای  درصورت مساعد بودن هوا و فضا، سرو غذا در فضاهای روباز برای کودکان را مد نظر قرار دهید. در هنگام صر ف غذا 
جهت پخش شدن کودکان   و فاصله گذاری فیزیکی را تشویق کنید.    اطمینان حاصل کنیدناحیه    جریان هوای مناسبسرپوشیده، از  

 مناسب بین آنها بهره گیرید.میزها را جابجا کنید یا از نوار و تصاویر برای مشخص کردن محل نشستن کودکان برای حفظ فاصله 

 

 کیفیت تهویه هوابهبود 

 ساختمان خود اطمینان حاصل کنید.  (HVAC)از کارکرد مناسب سیستم سرمایشی، گرمایشی و تهویه هوای •

نصب دستگاه های تصفیه هوای پربازده و قابل حمل، ارتقاء فیلترهای هوای ساختمان به منظور دستیابی به حداکثر بازدهی ممکن و ایجاد  •
 مقدار هوای خارج و تهویه هوا در تمام نواحی کاری را مد نظر قرار دهید. اصالحات دیگر برای افزایش

ها را به شرط  ها و پنجرهدر صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی و کاری، درب نحوه انتقال ایمن هوای تازه به داخل مرکز را در نظر بگیرید.  •
کارایی پنجره برایهای بی خطر خطر بودن باز کنید. استفاده از پنکهبی های باز در نظر بگیرید؛ همیشه پنکه های  کودکان را جهت افزایش 

 خارج بوزد نه داخل.ای را به شکلی نصب کنید که هوا به سمت  پنجره

توصیه( ها ممکن نباشد، انجام سایر اقدامات کنترل عفونت )مانند استفاده از ماسک و فاصله گذاری فیزیکی در صورت چنانچه باز کردن پنجره •
 کند.به منظور کاهش خطر پراکندگی اهمیت به مراتب بیشتری پیدا می

هوا وسیله را در صورت بی خطر بودن و مساعد بودن    هایشود که پنجرهکنید، توصیه میای نظیر اتوبوس یا ون استفاده میاگر از وسایل نقلیه •
 برای افزایش جریان هوای خروجی باز کنید.

را    های مراقبت کودکانتهویه هوا در مدارس و برنامه CDCو صفحه   ای موقت تهویه هوا، تصفیه و کیفیت هوا در محیط های سرپوشیدهراهنم •
 ببینید.

 
 ضدعفونی نظافت و 

های اساسی کنترل عفونت مرتبط با الزامات پاکسازی و ضدعفونی، نظافت و اصول بهداشتی ذکر شده در زیر آموزش  کارکنان را برای پیروی از روش
 داده و تحت نظارت قرار دهید:

 پیروی کنید.  (b)102417و   102416(c)   ،101238(a)  ،(2)(e)101216بندهای   CCRاز الزامات نظافت و ضدعفونی تعیین شده در   •

استفاده از تنظیمات صحیح آب گرم انجام شود. اجازه دهید این اقالم به طور کامل   رختشویی از جمله شستشوی البسه و رختخواب باید با •
 خشک شوند. از دستکش و ماسک در هنگام کار با رخت و لباس فرد بیمار استفاده کنید.

را    EPA« مورد تأیید  Nفهرست »در    19-در هنگام انتخاب محصوالت نظافت و شستشو، استفاده از محصوالت تأیید شده برای مبارزه با کووید •
 های محصول پیروی کنید.استفاده از دستورالعملدر نظر گرفته و در هنگام  

کننده در مهدهای کودک استفاده می  قانون مدارس سالمبه موجب  • گذراندن دوره آموزش  تمام افرادی که از مواد ضدعفونی  کنند ملزم به 
  کالیفرنیامدیریت یکپارچه آفات در مدارس و مراکز مراقبت از کودکان  های کالیفرنیا به تارنمای  ه مورد تأیید اداره مقررات آفت کشآنالین ساالن

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ccc6.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdpr.ca.gov/docs/pestmgt/pubs/hsa_factsheet.pdf
https://www.cdpr.ca.gov/docs/schoolipm/
https://www.cdpr.ca.gov/docs/schoolipm/
https://www.cdpr.ca.gov/docs/schoolipm/


 ECEراهنمای ارائه دهندگان  

Los Angeles County Department of Public Health 
www.publichealth.lacounty.gov 
10/27/22 Guidance Early Care and Education (Farsi) 

- 6 - 

 

 
 

 کند.های خانگی صدق نمی این قانون در خصوص مهد کودک  هستند.

 مراجعه کنید.  نظافت و ضدعفونی مرکز خوددر خصوص    CDCجهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص نظافت و ضدعفونی به راهنمای   •

 

 تشویق به واکسیناسیون

. اگرچه  در محل کار و جامعه هستند  19-ابزاری مهم برای کمک به پیشگیری از شیوع کووید آنهابوده.  و مؤثر  ایمن  19-های کوویدواکسن •
  19- های کووید واکسن  دهند.خطر بیماری شدید و مرگ را کاهش میها  وجود دارد، اما واکسن  19-به کوویدافراد واکسینه شده    ابتالیامکان 

آنجلسرایگان هستند و در  گرفتن وقت قبلی نیست و   .قرار دارند  طور گسترده در دسترسبه  شهرستان لس  در بسیاری از اماکن نیازی به 
نمی پرسیده  شما  مهاجرت  وضعیت  مورد  در  تارنمای    شود.سؤالی  از  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated   کنید یا با شماره تلفن مرکز تماس واکسن اداره بهداشت   1-833-540-0473دیدن 

 عمومی تماس بگیرید.  

 دوزهای اولیه و تقویتی خود را دریافت کنند.برای کارکنان مرخصی با دستمزد ارائه دهید تا بتوانند   •

ها مد  خانوادهواکسینه شدن کارمندان و    تر کردن و تسهیل بیشترسادهخود را به منظور    محل کاردر    کلینیک واکسیناسیونفراهم کردن یک  •
در  های ایجاد مشوق برای واکسینه شدن کارمندان را در نظر بگیرید، مانند مرخصی بیشتر با دستمزد یا پاداش نقدی.  فرصت نظر قرار دهید.

  .مد نظر قرار دهیدباشند را    به روز  19-کووید  را ملزم می کند که در مقابلهایی که کارمندان  خط مشی انتها، ایجاد

 

 حمایت از شستشوی دست

کننده دست را در ورودی و خروجی سرویس • استفاده قرار دهید. مطمئن  ضدعفونی  های بهداشتی عمومی به همراه عالمتی برای تشویق به 
آنها نظارت داشته  شوید که ضدع کننده دست به  کننده دست از دسترس کودکان خارج است. در هنگام استفاده کودکان از ضدعفونی  فونی 

 های آنها جلوگیری شود.باشید تا از بلع الکل یا تماس با چشم

 را در میان کودکان و کارکنان تشویق کنید.  هاشستشوی مکرر دست •

 مراجعه کنید.  هازمان و نحوه شستن دستدر مورد    CDCبه راهنمای   •
 

 برقراری ارتباط

های تنفسی  و سایر بیماری  19-ها در پیشگیری از انتقال کوویدنصب کنند با تأکید بر اثربخشی ماسک  هاییشوند عالمتتشویق می  ECEاماکن   •
   گزینند.ماه که پوشیدن ماسک را برمی  24های برای بازدیدکنندگان، کارکنان و کودکان بزرگتر از  و استفاده صحیح از ماسک

 ط مشی جدید را با والدین به اشتراک بگذارید.راهنمای والدین خود را به روز رسانی کنید و هر گونه خ •

 را در تارنمای خود منتشر کنید.  19-های ایمنی کوویدخط مشی •
 

 مقابله با پریشانی خاطر )استرس(

احساس پریشانی  روبرو شوند که باعث پریشانی خاطر برای بزرگساالن و کودکان است. هاییسبب شده بسیاری از افراد با معضل  19-گیری کوویدهمه
در همه و نگرانی  اندوه  چنانچه برای شما، خانواده 19-گیری کوویدخاطر، اضطراب،  میطبیعی است.  خدمات ارائه  آن  که ای که به  دهید یا کسی 

مرکز تماس اداره سالمت روان شهرستان لس آنجلس به   24/7مشاوره تلفنی  کمک از طریق  شناسید، مقابله با پریشانی خاطر دشوار است، دریافت  می

یا تنها با برقراری تماس تلفنی با   741741« به شماره  LAامکان دریافت کمک از طریق ارسال پیامک » پذیر است.امکان  1-800- 854-7771شماره  
نیازمند حمایت نیز   شما در تارنمای    وجود دارد.پزشک خانوادگی شخص  بهبود سالمت عاطفی  خاطر و  پریشانی  مدیریت  کمک به  برای  نکاتی 

http://dmh.lacounty.gov/resources  .ارائه شده است 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A//www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/educationtoolkit/ECEvaccination/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/FAQ-VaccineFullyVaxUpToDate.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
http://dmh.lacounty.gov/resources
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 اند:تعدادی از منابع و توصیه های مربوطه برای کمک به مقابله با پریشانی خاطر در زیر ذکر شده

هایی را در خصوص نحوه تشخیص پریشانی خاطر در کودکان  راهنمایی  19-تسکین استرس در دوران کوویدکتاب راهنمای کالیفرنیا برای   •

 کند.هایی را در مورد نحوه کاهش پریشانی خاطر در کودکان و بزرگساالن معرفی میفراهم کرده و ابزارها و راهبرد

 ید.عادات تغذیه، خواب و فعالیت بدنی سالم و خودمراقبتی را ترویج کن •

 ها به بحث و تبادل نظر بپردازید.پیرامون راهبردهای کاهش پریشانی خاطر با همکاران و خانواده •

 ها و احساسات خود تشویق کنید.کارکنان و کودکان را به صحبت کردن با افراد قابل اعتماد در خصوص نگرانی •

خدمات حمایت از سالمت روان موجود در جامعه از جمله امکان برخورداری از  به شکل آزادانه و منظم با کارکنان، کودکان و خانواده در مورد   •

 مشاوره سالمت روان در برنامه گفتگو کنید.

را    66746ه  «به شمارTalkWithUsیا ارسال پیامک »  1-800-985-5990و تلفن اضطراب کشوری به شماره    CalHOPEنصب عالمت   •

 نظر داشته باشید.در  

نظیر حزن، افسردگی یا اضطراب هستند با خط تلفن کشوری برای   کنند مملو از عواطفیزمانی که احساس میکارکنان را تشویق کنید   •

زبان اسپانیایی با شماره    TALK-273-800-1  1)-800-273-(8255پیشگیری از خودکشی به شماره   خط  یا    1-888-628-9454، به 

 تماس بگیرند.  911خود یا دیگران را دارند با شماره   کنند قصد آسیب زدن بهتماس بگیرند یا اگر احساس می  ویژه گفتگو در موارد بحرانی

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/wp/california-surgeon-general_stress-busting-playbook_draft-v2clean_ada-04072020.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/wp/california-surgeon-general_stress-busting-playbook_draft-v2clean_ada-04072020.pdf
https://www.calhopeconnect.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/

