) (COVID-19نوول کروناویروس
اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
راهنمای سازمانهای مذهبی و عقیدتی

پیشگیی از شیوع نوول (جدید)
اداره بهداشت عمویم ( )Department of Public Healthشهرستان لس آنجلس از شما جهت آماده سازی و کمک به
ر
کروناویروس در شهرستان لس آنجلس درخواست کمک یم نماید .در سطح جهان ،تعداد افراد مبتال به این ویروس که باعث بیماری کروناویروس ( ۲۰۱۹به
چی وسایر نقاط جهان در حال افزایش است .بر اساس اطالعات مراکز ر
اختصار )COVID-19یم باشد در مرکز ر ن
پیشگیی بیماریها ( Centers for
کنیل و
ر
ن
ن
 )Disease Control and Preventionو سازمان جهان بهداشت ( ،)World Health Organizationالگوهای جهان نشان یمدهند که این ویروس
ی
پیشگیی از شیوع این بیماری به صورت محیل آماده باشیم.
جهان خود ادامه دهد .ما نیاز داریم برای
ممکن است به انتشار
ر
پایی در نظر گرفته یمشود ،اداره بهداشت عمویم به صورت ی
در حالیکه ریسک فوری  19-COVIDدر خصوص ساکنان لس آنجلس هنوز ر ن
پیشگیانه
روش
ر
اقدامان را در جهت پیشگیی از انتشار این بیماری انجام یم دهد .ما اکیدا توصیه یم کنیم که کلیه سازمانها برنامه های اضطراری خود را مرور و به روز رسانن
ی
ر
ن
بگیند.
نموده و راه های ادامه ی خدمات رسان اسایس را در صورت کاهش موقت کار در محل در نظر ر
ی
ما در خصوص چگونگ اثرگذاری یک مورد  19-COVIDدر یک محل اجتماع مانند مکان نیایش و عبادت بر مجموعه اعضای شما نگران هستیم .ما یم
خواهیم ن
رن
مذهب شما را به
جلوگیی از شیوع عفونت های تنفیس در سازمان
هان برای کمک به
برخ اطالعات کیل در مورد COVID-19و
ر
ی
همچنی توصیه ی
اهنمان برای مشاغل و کارفرمایان،
شما ارائه نماییم .ما شما را تشویق یم کنیم برای مراجعه به وب سایت  DPHنوول کروناویروس برای منابیع از جمله ر
ی
سواالت متداول و اینفوگرافیک (اطالعات گرافیگ)http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/.:
اطالعات کل
کروناویروس جدید چیست؟
ی
کروناویروسها یک خانواده بزرگ از ویروسها هستند .بسیاری از آنها حیوانات را مبتال یمسازند ،اما برخ از کروناویروسها یمتوانند از حیوانات تکامل
ر
اخی رخ داده است.
تغیی) پیدا کرده و انسانها را مبتال نمایند ،سپس از فردی به فرد دیگر رسایت کنند .این اتفاق است که یدر خصوص نوول کروناویروس ر
( ر
ً
ی
ی
.
بیماریهای ناش از کروناویروسها معموال در افراد موجب بیماری خفیف تا متوسط ،مانند رسماخوردگ معمویل یمشوند برخ دیگر ،مانند ویروسهای
سارس یا مرس ،موجب عفونت جدی مانند ذات الریه یمشوند.
عالیم متداول  19-COVIDچیست؟
ر
اطالعان که تا امروز در اختیار داریم نشان یمدهند که این ویروس جدید عالئیم مانند یک بیماری تنفیس ایجاد یمنماید ،عالئیم مانند رسفه ،تب ،در ی
برخ
ی
افراد تنگ نفس یا دشواری در تنفس.
ر
منتش مشوند؟
کروناویروسها چگونه
ً
ن
مبتالن که دارای عالیم بیماری میباشد به روشهای زیر
مانند سایر بیماریهای تنفیس ،همچون آنفوالنزا ،کرونا ویروسهای انسان معموال از طریق فرد
ی
منتقل یمشوند:
بیب) در ن
● از طریق قطرات (ترشحات دهان و ن
زمان که یک فرد بیمار رسفه یا عطسه یمکند.
● تماس فردی نزدیک  ،مانند مراقبت از یک فرد مبتال.
● لمس یک ییس یا سطح که ویروس را بر روی خود دارد ،سپس لمس دهان ،ن
بیب ،یا چشمانتان.
ی
گسیش آن و مدت ن
ر
چگونگ ر
بیشی یم آموزیم.
زمان که طول یم کشد تا مردم بیمار شوند
نوول کرونا ویروس یک ویروس جدید است و ما هر روز در مورد
برای حفاظت از خود و سایرین در برابر عفونتهای تنفیس مانند نوول کرونا ویروس چه کاری متوانم انجام دهم؟
ر
جلوگیی از انتشار بیماریهای تنفیس از جمله نوول کرونا ویروسها انجام دهد.
اقدامان وجود دارند که هر فرد یمتواند جهت
ر
پیشگیی فردی:
اقدامات روزانه برای
ر
● هنگایم که بیمار هستید در خانه بمانید .تا حداقل  24ساعت بعد از اینکه دیگر تب یا عالیم مرتبط با تب را بدون استفاده از داروهای تببر نداشتید
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●
●
●
●

در خانه بمانید.
دسیس نبودند ،از یک ماده ضدعفونن
دستان خود را بصورت مستمر با آب و صابون برای حداقل  20ثانیه بشویید .درصورتیکه آب و صابون در ر
کننده دست با پایه الکیل با حداقل  %60الکل استفاده نمایید.
ً
در هنگام رسفه و عطسه کردن با یک دستمال جلوی دهان و ن
بیب خود را بپوشانید ،سپس دستمال را دور بیاندازید و دستان خود را فورا بشویید .در
رن
آستی خود (نه دست هایتان) استفاده کنید.
صورتیکه دستمال در اختیار ندارید ،از
تماس نزدیک با افراد بیمار را محدود سازید.
ی
ی
خانگ متداول یا یک دستمال مرطوب ،ر ی
ضدعفون نمایید.
تمی و
اسیی پاک کننده
اشیاء و سطوخ که به صورت مستمر لمس یمشوند را با یک ر

ی
پیشگیانهای الزم است انجام پذیرد تا انتشار ویروسهای تنفیس از جمله ویرویس که موجب  19-COVIDمشود کاهش
سازمان چه اقدامات
در سطح
ر
یابد؟
●
●
●
●
●

گیند.
فعالیتهای مستمر
پیشگیانه فردی آموزش داده شوند و مورد تاکید قرار ر
ر
ن
ن
ن
.
کارکنان ،داوطلبان ،و اعضای جامعه آییب خود را حمایت و پشتیبان نمایید تا در زمان که بیمار هستند در خانه بمانند به آنان یادآوری نمایید که
حداقل  24ساعت بعد از اینکه تب ایشان بدون استفاده از داروهای تببر قطع شد در خانه بمانند و در رسکار ی
حاض نشوند.
تمی کردن و جایگاه شستشوی دست ،صابون  ،حوله کاغذی و ضدعفونن
بهداشب مناسب از جمله ر
دسییس آسان به منظور ر ن
ر
فراهم کردن لوازم
کننده دست با پایه ی الکیل.
ن
ر
تغیی
در صورت امکان ،ارتباط نزدیک و به اشیاک گذاری از جمله در خصوص غذا و نوشیدن را به حداقل کاهش دهید .این امر شامل اصالح و ر
اشیاک گذاری جام و نان در عشای ن
مراسیم همچون به ر
ربان ،یا مراسیم که شامل دست دادن و در آغوش ر ن
گرفی اعضا یمگردد.
گیه درها ،نرده پلهها ،سطح روی ر ی
به صورت ر ن
شیهای آب ،و
روتی تمایم سطوح و
میها ،دسته ر
اشیان که مستمر لمس یمشوند ،از جمله دست ر
ی
ن
ن
تلفنها را ر ن
تمیکنندههای معمول استفاده نمایید و از دستورالعمل روی آنها رپیوی کنید.
تمی و ضدعفون نمایید .از ر

ی
اقدامان آماده باشد؟
در صورتیکه شیوع  19-COVIDافزایش یابد سازمان ما باید برای انجام چه
ر
پیشگیانه بیشیی در
افزایش رسایت  19-COVIDدر اجتماع نشانگر رشد خطر بالقوهای است که متوجه جمعیت عمویم یمگردد و بر این اساس احتیاط
ر
ی
خصوص رسایت در اجتماعات محیل الزم بنظر یمرسد .در صورت توصیه اداره بهداشت عمویم ،سازمانها باید برای این اقدامات اضافه برنامه و آمادگ
داشته باشد:
● برنامهای برای ارتباط با کارکنان و اعضای خود داشته باشید.
● به کارکنان و داوطلبان اجازه دهید در صورتیکه فردی در خانه ایشان بیمار است یا تعطییل مدارس رخ داده است ،در خانه بمانند.
● دفعات ارتباط میان کارکنان یا داوطلبان سازمان خود را کاهش دهید .در صورت امکان ارتباط از راه دور ( کار از ن ن
میل) را پیشنهاد نمایید و مالقاتهای
حضوری را با ویدئو کنفرانس یا کنفرانس ی
تلفن جایگزین نمایید.
ر
● راهها ین را پیادهسازی نمایید تا در صورتیکه عملیات اجر یانتان به صورت موقت کاهش پیدا کرد خدمات حیان شما ادامه یابد.
● در صورتیکه تعداد قابل مالحظهای از اعضا در تماس نزدیک با یک مورد تایید شده از نوول کروناویروس بوده اند الزم است خدمات عبادتگاه معلق
شود؛ ممکن است الزم باشد این افراد تا  14روز از ی
زمان که در معرض ویروس بودهاند قرنطینه شوند .فراخوان تعطییل بسیاری از مکانهای عبادت
ی
صورن اعالم خواهد شد که سطح رسایت قابل توجیه در اجتماع رخ داده باشد و امکان ی
کنیل مناسب این امر از
مذهن در مقیاس بزرگ تنها در
ی
طریق سایر ی
اسیاتژیها ممکن نباشد.
ی
ن
رن
طوالن در تماس با سایرین قرار دارند ،تعدیل نمایید ،به تعویق بیندازید یا لغو فرمایید.
چنی
● رویدادهای جمیع بزرگ را که افراد در آنها برای مدت
ر
اجتماعان الزم است لغو یا تعدیل شوند چرا که احتمال رسایت جمیع در یک اجتماع خاص یا بسیاری از اجتماعات مختلف وجود خواهد داشت.
ر
ر
رن
تسکی
ارزیان نماییم و به اسیاتژی موثری جهت
مذهب-عقیدن و مکانهای نیایش کار خواهیم کرد تا ریسک موجود را
ما بر روی سازمانهای
ی
ی
وضعیت دست یابیم .احتمال دارد رشد رسییع را در تعداد موارد در رسارس کشور تجربه نماییم ،ممکن است برای لغو بسیاری از رویدادهای عمویم
فراخوان صادر نماییم.
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اگر سوالی دارید و میخواهید با کسی صحبت کنید ،یا جهت یافتن مراقبت پزشکی نیاز به کمک دارید ،با خط اطالعات شهرستان لس آنجلس
.از طریق شماره  2-1-1که به صورت شبانه روزی در دسترس میباشد تماس حاصل فرمایید
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