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 داوم فرصم رد لالتخا ياههورگ ییاشگزاب لکتورپ
  ناور تمالس زا تیامح و 

 هب نآ بجوم هب هک ،دیامنیم ذاختا یمومع تشادهب ناصصختم و یملع تیامح اب ياهلحرم يدرکیور سلجنآ سل ناتسرهش یمومع تشادهب هرادا

 رب هک دشابیم رت رطخ مک ياهتیلاعف و طیحم صتخم ریز ییاشگزاب ياهلکتورپ .دوشیم هداد نمیا ییاشگزاب هزاجا یشورف هدرخ لغاشم زا یخرب
 صاخ ياهتیلاعف و طیحم نیا رد هدش لیمحت طیارش رب هوالع .دنتسه ییاشگزاب هب زاجم 2020 یم 13 خیرات رد هرداص تشادهب رسفا نامرف ساسا
 و داوم فرصم رد لالتخا ياههورگ يارب تسیل کچ رد جردنم طیارش اب قباطم دیاب اهتیلاعف و طیحم نیا ،ناتسرهش یمومع تشادهب رسفا طسوت
  .تسا هدش هراشا نآ هب ریز رد هک دشاب ناور تمالس زا تیامح
 ياهیناسر زور هب زا عالطا يارب نیاربانب ،دوش زور هب یلیمکت عبانم و تاعالطا تفایرد اب نامزمه تسا نکمم دنس نیا :دیشاب هتشاد رظن رد ًافطل
 ار Coronavirus/media/gov.lacounty.ph.www://http/ یناشن هب سلجنآ سل ناتسرهش تیاس بو مظنم روط هب ًامتح دنس نیا
 دییامن یسررب
 رد ینابیتشپ ياههورگ ریاس و داوم فرصم رد لالتخا ، ناور تمالس ياههورگ ددجم عورش زا نانیمطا يارب زاین دروم لحارم لماش تسیل کچ نیا
 نینچمه و هباشم ياهطیحم و اهنامناخ یب ياههاگهانپ ،یعامتجا یگدنز تاناکما ،ناور تمالس و داوم فرصم رد لالتخا نامرد ياههمانرب
 .دنریگب رارق اهاضف یضعب رد تسا نکمم هک تسا لقتسم يرایدوخ ياههورگ
 ینمیا هب طوبرم ياهتیلاعف و طیحم نآ دروم رد هک دنتسه یمومع تشادهب هرادا ياهییامنهار تیاعر هب مزلم ینامرد ینابیتشپ ياههورگ نیا
 هب دیاب زین ریز رد هدش رکذ ياهیشم طخ ،تامادقا نیا رب هوالع .دوشیم لامعا تنوفع لرتنک تامادقا و یکیزیف يراذگ هلصاف زا هدافتسا ،نانکراک
  .دنوش هتفرگ راک
 
 

 یگدامآ و هدرک يزاس هدایپ ار ریز رد هدش رکذ طبریذ تامادقا هیلک دیاب امنهار نیا ششوپ تحت ياهتیلاعف هب طوبرم ياهطیحم هیلک
 .تسین يدربراک طیحم رد دراوم نیا ارچ دنهد حیضوت دوشیمن ارجا دراوم نیا هچنانچ دشاب هتشاد

 

  :طیحم /هورگ مان

  :هعومجم سردآ

  :شتآ دک ره رد ،تیفرظ رثکادح

  :تالیهست ياضف یبیرقت ژارتم لک

  
 

  :ریخا ياهیناسر زورب

 تسا هدش هئارا هیوهت متسیس و اوه دوبهب صوصخ رد یلیمکت تاعالطا7/8/20: 

 )دناهدش صخشم درز گنر اب تارییغت( .دش هئارا ناگدننک تکرش و نانکراک مئالع تانیاعم و تروص ياهششوپ صوصخ رد یلیمکت تاعالطا :7/18/20
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A. دییامن باختنا ار دوشیم طوبرم تالیهست نیا هب هک يدراوم همه( دارفا تمالس زا تظفاحم ياهراکهار و اهتسایس( 
 هورگ رد دنا هتفرگ رارق هدوب 19-دیووک هب التبم هک یصخش ضرعم رد رگا ای ندوب رامیب تروص رد هک تسا هدش هتفگ ناگدننک تکرش همه هب �

 رارق ای يرامیب لیلد هب هسلج دنچ ای کی رد ندرکن تکرش تروص رد .دننک يوریپ یمومع تشادهب ترازو لمعلاروتسد زا و دننکن تکرش
  .دنوشیمن همیرج ناگدننک تکرش ،يرامیب ضرعم رد نتفرگ
 امرفراک ،دنراد 19-دیووک )هب التبا دراوم( هباشم یمئالع نانآ ای ،هدش تبثم نادنمراک زا رفن دنچ ای کی شیامزآ هجیتن هکنیا زا عالطا زا سپ �

 هک ینادنمراک همه یصخش هنیطنرق و دننک هنیطنرق ار دوخ لزنم رد دیامن تساوخرد التبا دراوم/دروم نیا زا ات دراد رایتخا رد یلکتورپ ای همانرب
 رظن رد هدش هنیطنرق نادنمراک مامت يارب یلکتورپ دیاب امرفراک حرط .دوش روآ مازلا ،دندوب هتفرگ رارق التبا دراوم/دروم نیا ضرعم رد راک لحم رد
 رارق ضرعم رد يرتشیب دارفا راک لحم رد ایآ دوش صخشم ات دنریگ رارق 19-دیووک شیامزآ دروم ای دنشاب هتشاد یسرتسد نآ هب هک دشاب هتشاد
 .دشاب 19-دیووک یلیمکت یلرتنک ریبادت دنمزاین تسا نکمم رما نیا هک ،ریخ ای دناهتفرگ
 ای بت و یسفنت لکشم ،سفن یگنت ،هفرس دروم رد هنیاعم لماش دیاب اهیسررب .دوشیم ماجنا راک لحم هب نانکراک دورو زا لبق نانکراک هنیاعم �

 تروصب ای رود هار زا ناوتىم ار تانیاعم نیا .ریخ اب تسا هتشاد سامت 19-دیووک یعطق يالتبم اب هتشذگ زور 14 رد دنمراک ایآ هکنیا و دشاب زرل
 .دوش ماجنا راک لحم رد دیاب زین ندب يامد هنیاعم ،ناکما تروص رد .داد ماجنا نانکراک دورو ماگنه يروضح
 لکشم ،سفن یگنت ،هفرس هب طوبرم هنیاعم دیاب تانیاعم .دوشیم ماجنا هعومجم هب ناگدننک تکرش ای ناعجارم دورو زا لبق مئالع تانیاعم �

 هنیاعم ياههناماس دننام دشاب نیزگیاج ياهشور قیرط زا ای يروضح تروصب دناوتیم تانیاعم نیا ماجنا .دوش لماش ار زرل ای بت و یسفنت
 .دنوش دراو هعومجم تالغتسم هب دیابن مئالع نیا هب التبم ناعجارم دننکیم ررقم هک هعومجم يدورو رد هدش بصن یمئالع قیرط زا ای نیالنآ
 ششوپ نیا .دوشیم هداد دناشوپب ار ناهد و ینیب هک یبسانم تروص ششوپ ،ناگیار تروصب ،دنتسه سامت رد دارفا ریاس اب هک ینادنمراک هب  �

 طسوت هک ینادنمراک .دوش هدیشوپ ،دراد دوجو نیریاس اب سامت لامتحا ای دنتسه نیریاس اب سامت رد هک ینامز ،يراک زور لوط رد هراومه دیاب
 رد ياهچراپ يزیوآ هارمه هب تروص ظفاحم کی زا دیاب ،دنشوپب تروص ششوپ دیابن هک هدش هداد روتسد نانآ هب یکشزپ تامدخ هدنهد هدارا
 هناچ ریز بسانت هب هک ياهچراپ زیوآ .دنتسه یتلایا تاروتسد دنبیاپ ،دهد هزاجا نانآ طیارش هک ینامز ات هنوگنیا و ،دنیامن هدافتسا ینییاپ هبل
 ای یصخش رتفد رد هک ینامز نادنمراک .دنریگ رارق هدافتسا دروم دیابن هفرط کی ياهپاپوس اب ياهکسام .دوشیم هداد حیجرت ،دریگ رارق
 .دنرادن تروص ششوپ ندیشوپ هب زاین ،دنتسه اهنت ،تسا رت دنلب نداتسیا ماگنه دنمراک دق زا هک یمکحتسم ياهنشیتراپ ياراد کقاتا
  .دنیامن ضیوعت ای دنیوشب ار دوخ تروص ياهششوپ هنازور هک دوشیم هداد روتسد نادنمراک هب �
 زا ار التبم دارفا هتسد نیا دیاب امرفراک ،دنوش ییاسانش زور 14 تدم فرظ راک لحم لخاد رد التبا دراوم زا يرتشیب دادعت ای 3 هک یتروص رد �

 ییاسانش راک لحم رد التبم دارفا هتسد کی رگا .دنک شرازگ یمومع تشادهب هرادا هب 7821-240 (213) ای 3993-397 (888) هرامش قیرط
 ریبادت و ینف ینابیتشپ ،تیارس لرتنک ياههیصوت و اهدومنهر هئارا لماش هک درک دهاوخ زاغآ ار ياهشوخ خساپ یمومع تشادهب هرادا ،دوش
 خساپ تیاده هب ات دوشیم هداد صاصتخا ياهشوخ تاقیقحت نیا هب یمومع تشادهب هرادا هدنورپ ریدم کی .دشابیم لحم صتخم یلرتنک
 .دیامن کمک هعومجم
 .تسا هتفرگ رارق هدننک تکرش ره رایتخا رد هدش لیمکت لکتورپ نیا زا يا هخسن �
 تروص رد ،تسا هدش هئارا ناتسرهش یمومع تشادهب هرادا سوریوانورک تیاس بو همجرت رد هک 19-دیووک اب طبترم داوم ریاس و لکتورپ نیا �

 .دریگیم رارق نانآ يردام ياهنابز هب ناگدننک تکرش رایتخا رد ناکما
  :دیهد حرش ار تامادقا ریاس — يرایتخا �

____________________________________________________________________________________ 
B. یکیزیف يراذگ هلصاف نیمضت يارب یتامادقا  
  .دشاب رتشیب رفن 10 زا دیابن هورگ ناربهر/ناگدننک لیهست و ناگدننک تکرش هلمج زا ،هورگ رد ناگدننک تکرش لک دادعت �
  .دوشیمن تیعمج ماحدزا هب رجنم ،لحم جورخ و يدورو هب ناگدننک تکرش دورو اب هک دنوش يزیر همانرب ییاهنامز رد اههورگ ،ناکما دح ات �
 هدننک تکرش ود ره نیب هلصاف توف 6 لقادح هک دنوش میظنت يروط یهورگ هسلج ياضف رد دوجوم ياهیلدنص ریاس و اههپاناک ،اهیلدنص �

 .دشاب هدش تیاعر
  .دوش دودحم هورگ ناربهر/ناگدننک لیهست و ناگدننک تکرش هب طقف هسلج طیحم هب دورو ،ناکما دح رد �
 قطانم هلمج زا كرتشم ناکم ره و یتشادهب ياهسیورس یتیفرظ ياهتیدودحم دروم رد دیاب هورگ رد ناگدننک تکرش همه �

 .دننک يوریپ تیاس نیناوق زا ،ناکم ای هسلج قاتا یکیدزن رد ،ندیشک راگیس
C. تیارس لرتنک يارب یتامادقا  
 اهنت .دنشوپب تروص ششوپ نآ هطوحم ای هعومجم لخاد رد روضح ماگنه هراومه دوشیم يروآدای دنوشیم دراو هعومجم نیا هب هک یناعجارم هب �

 .دنتسه ینثتسم نآ ندیشوپ زا ،دنشوپن تروص ياهچراپ ششوپ هک هدش هداد روتسد نانآ هب یکشزپ تامدخ هدنهد هئارا طسوت هک يدارفا
 ،دنوشیم دراو نآ نودب هک يدارفا رایتخا رد دیاب تروص ششوپ ،ناکما تروص رد ،دوخ ناگدننک تکرش ریاس و نانکراک تینما نیمأت تهج
 .دریگ رارق
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 اب یکینورتکلا تروصب ای ،تسا هدش ینوفع دض ناربراک نیب هک ییاهملق زا هدافتسا ای دوخ ياهملق زا هدافتسا اب هورگ رد ناگدننک تکرش همه �
 .دننک اضما ،دناهدش ینوفع دض ناربراک نیب هک ییاههاگتسد ای یصخش ياههاگتسد زا هدافتسا
 دشابیمن زاجم زین هریغ و راگیس یندیشون /اذغ میسقت چیه و دوشیمن هئارا هسلج نیا رد یندیشون و اذغ هنوگ چیه �
 .دشاب مومع سرتسد رد لحم زا یجورخ ای يدورو رد هلابز ياهلطس و لامتسد ،تسد هدننک ینوفعدض �

  .تسا هتفای شیازفا ،نکمم دح رثکادح ات هیوهت ؛دنکیم راک یبوخ هب هیوهت متسیس �
 ریاس ماجنا و ،يرو هرهب رثکادح اب ییاهرتلیف هب نامتخاس ياوه ياهرتلیف ياقترا ،الاب يرو هرهب اب ياوه هیفصت ياههاگتسد بصن �

 .دیشاب هتشاد رظن رد ار يراک ياهطیحم مامت رد اوه هیوهت و نامتخاس زا جراخ ياوه تیفیک شیازفا روظنم هب تاحالصا
 :دینک حیرشت ار تیارس لرتنک ریبادت ءاقترا تهج تامادقا ریاس - يرایتخا �
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
  ،دوش رکذ هناگادج تاحفص رد دیاب تسا هدشن رکذ الاب رد هک رتشیب تامادقا هنوگره

 .دننک تسویپ دنس نیا هب ار اهنآ دیاب يربهر/هدننک لیهست ياههورگ هک
 

 :دیریگب سامت ریز صخش اب لکتورپ نیا هرابرد دوخ تارظن ای تالاؤس هنوگره يارب دیناوتیم امش

 

   :نفلت هرامش   :هورگ مان

    

    :ینیبزاب نیرخآ خیرات
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