
:یابدمیانتشارآسانترزیرموارددر19-کووید

هواضعیفجریانبابستهفضاهای•

شلوغهایمکان•

صحبتحالدرافرادکههاییمحلبویژهنزدیک،تماسباهایمحیط•

.هستندکشیدننفسشدتبهیازدن،فریادکردن،

هستندخطرناکترها بدانید کدام موقعیت 

19-کاهش خطر کووید

یحفاظتاقداماتچهبگیریدتصمیمکندکمکشمابهتواندمیشمامنطقهدر19-کوویدفعالیتمیزاندانستن

.نندکاتخاذبیشتریاحتیاطیاقداماتکهدارندنیازهمگاناست،باال19-کوویدفعالیتکهزمانیدر.کنیداتخاذ

تادگیرینظردرراخودراحتیمیزانوشخصیهایاولویت،موقعیت،استکمترمحلیخطرکهزمانیدر

برایریباالتخطردرکنیدمیصرفوقتآنهاباکهافرادییاشمااگر.دهیدانجامکاریچهبگیریدتصمیم

.کنیداتخاذبیشتریاقدامات،هستندشدیدبیماری

را مالحظه کنیدph.lacounty.gov/reduceriskبیشتر،اطالعاتبرای
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ابتالازخودحفاظتبرایراهبهتریناین.بمانیدبروزخود19-کوویدهایواکسنبا•

هبشماابتالیخطرواکسیناسیونهمچنین،.استکوویدازمرگوجدیبیماریبه

شماکهزمانی.هستندرایگانهمگانبرایهاواکسن.آوردمیپایینراطوالنیکووید

.شدنخواهدسؤالتانمهاجرتیوضعیتدربارهشماازکنید،میدریافتواکسن

درمحلیکتاکنیددیدنph.lacounty.gov/howtogetvaccinatedاز✓

وسایلبهازنیدارید،کمکبهنیازواکسندریافتبرایاگر.کنیدپیداخودنزدیکی

بهد،هستینشینخانهاگریادارید،واکسیناسیونمحلبهرفتنبرایذهابایاب

هازبانازبسیاریبهاطالعات1-1-2بهتلفنبا.کنیدتلفن0473-540-833-1

.استدسترسدرنیزهفتهروز7/ساعته24

شلوغ یا اگر در یک محل.  بپوشید که اندازه مناسب دارد و بخوبی فیلتر می کندماسکی•

,KF94از قبیل یک )ماسک خودمحافظترینبا تهویه ضعیف هستید،  KN95, N95  )

طالعات برای ا.  ، بویژه اگر شما در خطر باالتری برای بیماری شدید هستیدرا بپوشید

ده در مورد انواع ماسک ها و چه زمانی آنها باید در شهرستان لس آنجلس پوشیبیشتر 

.را مالحظه کنید ph.lacounty.gov/maskشوند، 

را کاهش دهیم19-چگونه خطر های کووید

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/data/post-surge-dashboard.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://ph.lacounty.gov/reducerisk
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/HCWSignup/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/


ننده کتصویهوو پنکهپنجره ها و درها را باز کنید، از (.  جریان هوا)تهویه را بهبود دهید•

رید، و را روشن نگاه داسرمایشیو گرمایشیهای قابل حمل هوا استفاده کنید، دستگاه های 

هایرا برای فعالیتدر هر زمان ممکن،  فضاهای باز. از فیلترهای بهتر استفاده کنید

ل خود بهینه سازی تهویه منزبرای اطالعات بیشتر، صفحه تارنمای . برگزینیدگروهی 

CDC  نکات در مورد کاهش خطر و اعالمیه وزارت بهداشت عمومی کالیفرنیا را برای

.، مالحظه کنیددر فضاهای داخلی

، برای  بعد از رویدادها و سفر/، قبلایدقرار گرفته کوویداگر بیمار هستید یا در معرض •

دیدن کنید تا در مورد ph.lacounty.gov/covidtestsاز . آزمایش شوید19-کووید

.بیاموزیدچه زمانی و چگونه آزمایش شوید، بیشتر 

هستید، در منزل، بدور 19-الئم کوویدعاگر شما مبتال به . هستید، در منزل بمانیدبیماراگر•

.را مالحظه کنیدph.lacounty.gov/covidcare.  از دیگران بمانید و آزمایش شوید

است،خفیفشماستید، حتی اگر عالئمه19-اگر شما فکر می کنید که مبتال به کووید•

د درمان می تواند از ابتالی شما به بیماری شدی. درخواست کنید19-بالفاصله داروی کووید

امه ریزی کنید پیشاپیش برن.  پیشگیری کند، اما باید بالفاصله پس از آغاز عالئم شروع شود

:کنیداجتنابتا از تأخیر

نی بدون نسخه و ویتامیداروهاجملهازکنید،خود را  تهیهداروهایفهرست از تمامییک✓

نیاز خواهند داشت بدانند چه داروهایی هاداروخانهپیش از تجویز درمان، پزشکان یا.  ها

.مصرف می کنید

چگونگی دستیابی به دارو،  موردبیشتر درشوید، برای یادگیریکوویداگر مبتال به عالئم ✓

ph.lacounty.gov/covidmedicinesکنیدمالحظهرا.

.  هاپوشاندن سرفه ها و عطسهو شستن دست ها مانند هر روزه بهداشت مطلوب اعمال کنید، •

هاییروب یکی از بهترین راهها برای اجتناب از بیمار شدن و انتشار میکدستهایتانشستن 

.است که سبب بیماری های تنفسی و اسهال می شوند

دیگرانحفافظتحفظ ایمنی و 

.را مالحظه کنیدCDCخود و دیگران محافظت کنید ازچگونهبیشتر، اطالعاتبرای

مثبت شود یا اگر شما یک مخاطب نزدیک فرد مبتال آزمایشتان19-کوویداگربرای

از دیگران پیروی حفاظتبرایهاهستید، باید از تمامی دستورالعمل19به کووید

. کنید

و ph.lacounty.gov/covidisolation

.را مالحظه کنید ph.lacounty.gov/covidcontacts
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH Document Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH Document Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidtests
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/hygiene/personal-hygiene/coughing-sneezing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/reducingrisk/
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