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 کانتی سن واکین 
 PUBLIC HEALTH OFFICER ORDER FOR( 19-بھداشت عمومی برای کنترل کووید  أمورحکم م

THE CONTROL OF COVID-19( 
 حکم قرنطینھ اضطراری بھداشت عمومی 

 2020دسامبر   23تاریخ صدور حکم: 
 بھداشت عمومی لغو شود، الزم االجرا است. أموراین حکم تا زمانی کھ کتباً توسط م

 
 

 خالصھ حکم
قرار دارد. شیوع  )State of Emergency( در حالت اضطراری COVID-19 کالیفرنیا بھ دلیل بیماری ھمھ گیر

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  سن واکین  شھرستانخطری برای سالمتی مردم در)San Joaquin  (
بھ راحتی بین افرادی کھ در تماس نزدیک با یکدیگر ھستند، گسترش می یابد. این حکم قرنطینھ برای   19-کووید است. 

الزم است. خطر  19-محافظت از عموم مردم در برابر خطر بیماری جدی یا مرگ ناشی از قرار گرفتن در معرض کووید 
راد با عالئم خفیف یا بدون عالئم وجود دارد. بنابراین، تمام افراد از افراد آلوده قبل از بروز عالئم و از اف 19-کووید  انتشار

صرف نظر از عالئم شان (بدون عالئم، خفیف یا شدید)، ممکن است سایر افراد جامعھ را در معرض   19-کووید  آلوده بھ
 خطر قرار دھند.

 
لوگیری از ازدحام در سیستم مراقبت  ، برای محافظت از افراد آسیب پذیر، و برای ج19-کووید  برای کمک بھ کاھش شیوع

افرادی را  San Joaquin County Public Health Services (PHS)ھای بھداشتی در کانتی سن واکین، الزم است  
 قرار گرفتھ اند. 19-قرنطینھ کند کھ در معرض فرد آلوده بھ بیماری کووید 

 
 120175، و 101040 ،101040تحت مجوز قوانین بھداشت و ایمنی کالفرنیا، بخش ھای 

)CALIFORNIA HEALTH AND SAFETY CODE SECTIONS 101040, 
101085, AND 120175(، بھداشت عمومی مأمور )PUBLIC HEALTH 

OFFICER( SAN JOAQUIN COUNTY :دستور می دھد کھ 

و افرادی کھ از نزدیک با فرد مبتال بھ   19-کووید ھمھ اعضای خانوار، شرکای عاطفی، مراقبان فرد مبتال بھ 
تماس داشتھ اند، باید خودشان را قرنطینھ کنند. این افراد ملزم بھ پیروی از کلیھ دستورالعمل ھای این  19-کووید 

ھستند کھ در این حکم بھ آن  San Joaquin County Public Health Servicesحکم و اسناد راھنمای 
 ارجاع داده شده است.

ھزار دالری و/یا یک سال حبس است.  10نقض این حکم جرم محسوب شده و مجازات آن جزای نقدی حداکثر 
 & Health ()148&  69و متعاقب آن؛ قانون مجازات کالیفرنیا §§  120295(قانون بھداشت و ایمنی §§ 

Safety Code §§ 120295 et seq.; California Penal Code §§ 69 & 148( 
 

 

 الزامات قرنطینھ برای تماس ھای خانوار،

 ,Household Contacts(شرکای عاطفی، مراقبان و تماس ھای نزدیک 
Intimate Partners, Caregivers, and Close Contacts (19-کووید  افراد مبتال بھ 

 
A.  ("موردھا") شامل افرادی می شود کھ: 19-کوویدتماس نزدیک با افراد مبتال بھ 
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 یادر محل اقامت مورد زندگی می کنند یا اقامت داشتھ اند،  □
 یاشریک جنسی عاطفی مورد ھستند،  □
 یابدون پوشیدن ماسک، گان پزشکی و دستکش، از مورد مراقبت کرده یا می کند،  □
 ساعتھ ھستند.   24دقیقھ ای یا بیشتر در طول یک دوره  15از مورد بھ مدت زمان مجموعا  فوتی  6در فاصلھ  □

 و
ساعت قبل از شروع عالئم (یا   48این تماس در حالی رخ داده است کھ مورد آلوده تشخیص داده شده است. یک مورد از 

 تاریخ آزمایش مثبت در صورت عدم وجود عالئم) و تا زمان مرخصی از ایزوالسیون، آلوده است.

B.  ھ شده اند باید بالفاصلھ اقدامات زیر را انجام دھند:شناخت  19-کوویدکلیھ افرادی کھ بھ عنوان تماس نزدیک با یک فرد مبتال بھ 
روز در خانھ یا محل اقامت دیگری  14در تماس بوده اند، تا  19-کوویداز آخرین تاریخی کھ با فرد آلوده یا احتماالً آلوده بھ   .1

معرض خطر باالیی برای  روزه خود را قرنطینھ کنند زیرا در 14بمانند. افراد الزم است کھ بھ طور کامل در دوره نھفتگی 
 ھستند. 19-کوویدایجاد و گسترش  

پوشش   باید کامالً ام 14روز قرنطینھ را ترک کنند، اما تا روز  10تماس ھایی کھ بدون عالمت ھستند می توانند بعد از  .2
پایش  19-کووید از دیگران فاصلھ داشتھ باشند و خود را برای عالئم فوت 6، حداقل داشتھ باشندصورت را بھ طور تمام وقت 

 کنند. 
اشخاص قرنطینھ شده نمی توانند محل قرنطینھ خود را ترک کنند و بھ جز برای دریافت مراقبت ھای پزشکی الزم، نمی  .3

 توانند وارد مکان عمومی یا خصوصی دیگری شوند.
کلیھ موارد ذکر شده در "دستورالعمل ھای قرنطینھ خانگی" را در   .4

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx    .بھ دقت بررسی و دقیقا دنبال کنید 
وی بسیار خفیف باشد)، باید خود را در خانھ و بھ دور از افراد اگر فرد قرنطینھ شده ای بیمار شود (حتی اگر عالئم  .5

می تواند شامل تب، لرز، سرفھ، تنگی نفس یا دشواری در تنفس، خستگی مفرط،   19-کوویددیگر، ایزولھ کند. عالئم 
لت تھوع، درد عضالنی یا بدنی، سردرد، از بین رفتن چشایی یا بویایی جدید، گلو درد، گرفتگی یا آبریزش بینی، حا

 استفراغ یا اسھال باشد. افراد باید "دستورالعمل ھای ایزوالسیون خانگی" منتشر شده در
http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx   .دلیل این امر این است کھ را رعایت کنند

 ھستند و در این صورت، ممکن است آن را بھ افراد آسیب پذیر منتقل کنند.  19-کوویدال بھ احتماالً مبت

) Public Health Officer(بھداشت عمومی  أموراگر فردی کھ مشمول این حکم می شود تخلف کند یا آن را رعایت نکند، م
مدنی یا مجبور کردن شخص بھ ماندن در یک مرکز  می تواند اقدام(اقدامات) اضافی را انجام دھد، کھ می تواند شامل بازداشت

بھداشتی یا مکان دیگر باشد، تا از سالمت عمومی محافظت کند. نقض این دستور نیز تخطی از قانون محسوب شده و مجازات 
 آن حبس، جزای نقدی یا ھر دو مجازات است.

 
 بدین صورت، این حکم صادر می شود توسط: 

 
   2020دسامبر  23 دکتر مگی پارک 

 تاریخ   سن واکین  شھرستانبھداشت عمومی،  مأمور
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Health Officer COVID-19 Quarantine Order – 
Amended 12/23/2020 

 

 

 

 
 

دستورالعمل ھای قرنطینھ خانگی برای تماس ھای نزدیک با بیماری 
 ) 19-(کووید 2019کروناویروس 

 
)، ارتباط 19-کووید ( 2019کروناویروس این دستورالعمل ھای قرنطینھ برای افرادی است کھ از نزدیک با شخص مبتال بھ بیماری 

ساعت قبل از بروز عالئم، ھنگامی کھ عالئمی دارند یا حتی اگر  48می توانند   19-کوویدنزدیک داشتھ اند. افراد مبتال بھ عفونت 
مبتال   19-کوویدبا شخصی کھ بھ عفونت  )Close contact( "تماس نزدیکھرگز عالئمی نداشتھ باشند، بیماری را گسترش دھند. "

است بھ فردی اطالق می شود کھ با فرد دارای عفونت در یک خانھ زندگی می کند، یک شریک عاطفی است، یک مراقب است، یا در 
وی بوده است. از آنجا کھ شما تماس نزدیک ھستید، باید  فوتی 6ساعتھ، در فاصلھ   24دقیقھ یا بیشتر در یک دوره  15مجموع زمانی 

 در خانھ یا جامعھ خود پیروی کنید.  19-کوویدھا برای جلوگیری از انتشار از این دستورالعمل 
 

 چرا باید این کار را انجام دھم؟ -قرنطینھ خانگی  

  2روز طول بکشد. ھمچنین، افراد می توانند    2-14قرار گرفتھ اید. بروز عالئم می تواند    19-کوویدشما در معرض   □
تا  باشید  قرنطینھ  در  شدن  آلوده  در صورت  کھ  است  مھم  بنابراین،  کنند.  پخش  را  بیماری  عالئم،  بروز  از  قبل  روز 

 عفونت را بھ شخص دیگری منتقل نکنید. 
 

 چھ مدت الزم است در قرنطینھ باشم؟

روز خود را قرنطینھ   14داشتھ اید،    19-کوویدملزم ھستید از آخرین روزی کھ آخرین تماس تان را با فرد مبتال بھ    شما □
 کنید. 

ام باید کامالً پوشش صورت را بھ طور  14روز قرنطینھ را ترک کنید، اما تا روز  10اگر بدون عالمت باشید می توانید بعد از  □
 پایش کنند. 19-کوویداز دیگران فاصلھ داشتھ باشند و خود را برای عالئم  فوت 6تمام وقت داشتھ باشند، حداقل 

ادامھ دھید، یا دوباره در معرض آن قرار بگیرید، مدت  19-کوویدفرد  اگر بھ زندگی کردن با و/یا مراقبت کردن از □
 زمان قرنطینھ بھ شرح زیر است: 

o  در خانھ شما زندگی می کند و نمی تواند در یک اتاق جدا ایزولھ شود،  19-کوویداگر فرد آلوده بھ 
پایان ایزوالسیون فرد   س ازپروز  14دوره قرنطینھ شما ھمزمان با ایزوالسیون فرد آلوده آغاز می شود و تا 

روز گذشتھ اگر بدون عالمت باشید، می توانید   4آلوده ادامھ می یابد. ھمانطور کھ در باال گفتھ شد، در طی 
 خانھ خود را ترک کنید اما باید خود را از نظر عالئم بیماری پایش کرده و از پوشش صورت استفاده کنید. 

o  دقیقھ یا   15در مدت زمان  فوت 6تماس نزدیک داشتید (بودن در فاصلھ  19-کوویداگر مجدداً با فرد مبتال بھ
بدون استفاده از  )touching body fluids or secretions( بیشتر، یا لمس کردن مایعات یا ترشحات بدنی

اقدامات احتیاطی مناسب)، دوره قرنطینھ شما باید از ھمان تاریخ شروع شود. مایعات یا ترشحات بدنی شامل 
 ,sweat, saliva, sputum, nasal mucus( رق، بزاق، خلط، مخاط بینی، استفراغ، ادرار یا اسھالع

vomit, urine or diarrhea( .است 
بدھید، نتیجھ آزمایش منفی قبل از پایان دوره قرنطینھ بھ این معنا نیست کھ بعداً نمی توانید مثبت   19-کوویداگر آزمایش   □

 قرنطینھ، در قرنطینھ بمانید.  شوید. شما باید در کل دوره
 

 الزامات قرنطینھ چیست؟

 در خانھ بمانید. بھ محل کار، مدرسھ یا ھر نوع مکان عمومی نروید. □
 از وسایل حمل و نقل عمومی، سفر اشتراکی یا تاکسی ھا استفاده نکنید. □
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 بازدید کنندگان را بھ خانھ خود راه ندھید. □
مانند تب، سرفھ، تنگی نفس، گلودرد، بدن درد، لرز، از دست دادن حس  19-کوویدخود را از نظر عالئم عفونت  □

 fever, cough, shortness of breath, sore throat, body( بویایی یا چشایی، حالت تھوع، استفراغ، اسھال
aches, chills, loss of smell or taste, nausea, vomiting, diarrhea(  .پایش کنید 

بیماری  )high risk( تا حد ممکن از دیگران در خانھ خود فاصلھ بگیرید، بھ ویژه از افرادی کھ در معرض خطر □
سال بھ باال سن دارند، باردار ھستند و یا دارای یک مشکل سالمتی  65جدی قرار دارند. این شامل افرادی است کھ 

 مانند یک بیماری مزمن یا سیستم ایمنی ضعیف ھستند. 

 در صورت وجود از سرویس بھداشتی جداگانھ استفاده کنید.  □
 شید؛ اگر باید در کنار دیگران باشید، صورت خود را با ماسک بپوشانید. از دیگران فاصلھ داشتھ با  فوت 6سعی کنید حداقل   □
ثانیھ بھ طور مرتب و کامل با آب و صابون بشویید و یا از یک ضد عفونی کننده    20دستان خود را بھ مدت حداقل  □

 دست بر پایھ الکل استفاده کنید. 
س بالفاصلھ دستان خود را بشویید یا از ضد برای مسدود کردن سرفھ و عطسھ خود از دستمال استفاده کنید، سپ □

 عفونی کننده دست بر پایھ الکل استفاده کنید. 
 از بھ اشتراک گذاشتن وسایل خانھ و ظروف غذاخوری خودداری کنید. □
خانھ خود را تمیز و ضد عفونی کنید. این سطوح شامل پیشخوان ھا،  )high-touch( ھمھ روزه تمام سطوح "با سطح تماس زیاد" □

زھا، کلیدھای برق، دستگیره ھای درب، سرویس ھای بھداشتی، کنترل ھای تلویزیون، تلفن ھا، صفحھ کلیدھا و میزھای کنار می
تخت می شود. ھمچنین ھر سطحی کھ ممکن است مایعات بدن روی آن باشد را تمیز و ضد عفونی کنید. طبق دستورالعمل ھای  

 یز کننده و ضد عفونی کننده خانگی استفاده کنید. برچسب محصول، از اسپری ھا یا دستمال ھای تم
یکی از بستگان یا دوستانتان باید مواد غذایی را برای شما خریداری کند یا از یک تأمین کننده مواد غذایی تجاری بخواھید آنھا را  □

درب منزلتان تحویل دھد. اگر مجبور ھستید بھ فروشگاه بروید، صورت خورد را بپوشانید، قبل از ورود دست ھای خود را 
 ) و در کمترین زمان ممکن در آنجا بمانید. فوت 6ا دیگران حفظ کنید (حداقل ضدعفونی کنید، فاصلھ خود را ب

را نزدیک بھ پایان دوره قرنطینھ انجام دھید. برای مشاھده لیستی از  19-کوویداکیداً توصیھ می شود کھ آزمایش   □
مراجعھ کنید  , http://www.sjcphs.org مکانھای آزمایش در کانتی سن واکین جھت خدمات بھداشت عمومی بھ 

 یا از ارائھ دھنده پزشکی خود بخواھید.
 

 ئم چھ کنم؟در صورت بروز عال

باشید و باید خود را ایزولھ کرده و دستورالعمل ھای ایزوالسیون خانگی  19-کووید در صورت بروز عالئم، ممکن است مبتال بھ  □
 یافت می شود، رعایت کنید. .www.sjcphs.org را کھ در 

ساعت پس از نداشتن تب تان بدون استفاده از داروی کاھش دھنده   24حداقل    والئم  روز از شروع ع  10شما باید بھ مدت حداقل   □
 بھبود سایر عالئم، ھر کدام طوالنی تر باشد، در خانھ بمانید.  وتب، 

با ارائھ دھنده خدمات پزشکی خود تماس بگیرید و در مورد آزمایش شدن درخواست کنید. برای مکان ھای آزمایش، بھ وبسایت  □
 ) مراجعھ کنید. http://www.sjcphs.orgداشت عمومی کانتی سن واکین (خدمات بھ

تماس  9-1-1در صورت نیاز بھ دریافت مراقبت ھای پزشکی، از قبل با ارائھ دھنده خدمات بھداشتی یا در موارد اضطراری با  □
 باید ماسک صورت بزنید. تایید شده، در تماس ھستید. شما 19-کووید بگیرید و بھ آنھا اطالع دھید کھ با فرد دارای 

 
 مشغول بھ کار باشم، چھ کنم؟ ) Essential Service( خدمت ضروریاگر در یک 

اگر در زمینھ مراقبت ھای بھداشتی یا سایر خدمات ضروری احتمالی فعالیت می کنید، در مورد قرنطینھ خود با کارفرمایتان صحبت 
 کنید.

 عمومی متشکریم.از ھمکاری شما در این امر مھم بھداشت 
 

 مراجعھ کنید یا با  ,www.sjcphs.orgاگر سوالی دارید، لطفاً بھ سایت 
Joaquin County Public Health Services San 

 بھ شماره
 تماس بگیرید 468-3411 (209) 

. 
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