سؤاالت متداول ()FAQs

محدودیتهای سفر در دوران کووید19-
 .1مقررات مربوط به سفر به شهرستان لس آنجلس چيست؟

از تاريخ  29دسامبر  ،2020فرمان جديد افسر بهداشت ( ) HOOمسافرانی را كه از خارج منطقه كالیفرنیای جنوبی به شهرستان لس آنجلس

میآيند ملزم میكند كه خود را در منزل يا محل اقامتی ديگر ،به مدت  10روز پس از ورود به اين شهرستان ،قرنطینه كنند .اين بدان معناست كه
افرادی كه وارد اين شهرستان میشوند بايد در خانه (يا در هتل يا خوابگاه يا محل اقامتی ديگر) بمانند و از آن خارج نشوند .در طی اين مدت ،آنان
بايد از كلیه تماسهای حضوری با افرادی كه عضو خانوارشان نیستند اجتناب كنند .اين مقررات همچنین الزم میداند مسافران ورودی خود را برای
هرگونه عالئم بیماری كوويد ،19-به مدت  14روز پس تاريخ ورودشان تحت نظر بگیرند ،تا مطمئن شوند بیمار نیستند و خطری برای انتشار

كوويد 19-ايجاد نمیكنند.

 .2این فرمان در مورد چه کسانی اعمال میشود؟
اين فرمان در مورد اكثر مسافران اعمال میشود:
• اين فرمان در هر صورت ،صرف نظر از اينکه مسافر با ماشین ،قطار ،اتوبوس ،هواپیما يا هر وسیله حمل و نقل ديگری وارد شده باشد،
مطمئناً اعمال میشود.
• اين فرمان در هر صورت ،صرف نظر از اينکه مسافر جزء ساكنان شهرستان لس آنجلس است كه به خانه بازمیگردد يا گردشگری است كه
از جای ديگری در آمريکا يا از كشور ديگری میآيد ،مطمئن ًا اعمال میشود.
•

اين فرمان در هر صورت ،صرف نظر از اينکه مسافر عالئم بیماری را تجربه كرده است يا خیر ،يا آنکه از مواجهه خود با كوويد 19-قبل يا
در طول سفر هرگونه اطالعی داشته باشد ،مطمئن ًا اعمال میشود.

 .3چه کسی از این فرمان مستثنی هستند؟
با وجود آنکه اين فرمان در مورد اكثر مسافران صادق است ،فرمان مزبور در مورد تمامی افراد صدق نمیكند:
• اين فرمان در مورد افرادی كه از داخل منطقه كالیفرنیای جنوبی به شهرستان لس آنجلس میآيند اعمال نمیشود .اين منطقه
شهرستانهای ايمپريال ،اينیو ،مونو ،اورنج ،ريورسايد ،سن برناردينو ،سن ديهگو ،سن لويیز اوبیسپو ،سانتا باربارا و ونتورا و همچنین
شهرستان لس آنجلس را شامل میشود .افرادی كه از هر يک از شهرستانهای مذكور وارد شهرستان لس آنجلس میشوند ،الزامی به
قرنطینه ندارند.
• اين فرمان در مورد افرادی كه تنها به قصد كار در مشاغل ضروری وارد شهرستان میشوند اعمال نمیشود .اين موارد عبارتند از:
 oمتخصصین درمانی دارای مجوز و افرادی كه در بخش مراقبت از بیماریهای حاد در بیمارستانها كار میكنند.
▪ به عنوان مثال ،پرستار مسافری كه جهت ارائه خدمات مراقبتی در يک بیمارستان محلی به لس آنجلس میآيد ،الزامی
به قرنطینه ندارد.
 oافرادی كه برای انجام امور دولتی ضروری به اين شهرستان میآيند.
▪ به عنوان مثال ،يک كارشناس آموزشی كه برای كار با يک حوزه آموزشی به اينجا آورده شده ،میتواند توسط آن حوزه
آموزشی تحت عنوان كاركنان ضروری تعريف شود.
 oبرای مشاهده لیست كامل افرادی كه اين ايالت آنان را به عنوان کارکنان ضروری تعريف میكند ،رجوع كنید به :نیروی كار
•

ضروری  -پاسخ كروناويروس كوويد)ca.gov( 19-
اين فرمان در مورد افرادی كه از طريق لس آنجلس به مکان ديگری سفر میكنند و شب را در لس آنجلس نمیمانند ،اعمال نمیشود.
▪ به عنوان مثال ،كسی كه در فرودگاه بینالمللی لس آنجلس فرود میآيد و بالفاصله برای رانندگی تا سانتا باربارا يک
خودرو اجاره میكند ،ملزم به قرنطینه در شهرستان لس آنجلس نمیباشد.
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همچنین افرادی هستند كه از فرمان مستثنی نمیشوند اما تنها میتوانند برای رفتن به سركار ،محل سکونت خود را ترک كنند.
 oاين امر می تواند شامل افرادی باشد كه برای كار در يک شركت خصوصی به لس آنجلس میآيند كه در اين شركت كارهای
ضروری و اساسی زيرساختی انجام میشود و شركت مذكور دچار كمبود نیروی شديد است.
▪ برای مثال ،تیم تکمیلی كه به اينجا آورده شده تا در كارخانه ای مشغول به كار شود كه به علت همه گیری كوويد-
 19دچار كمبود نیرو است ،میتواند برای رفتن به اين كارخانه هتل خود را ترک كند ،اما اجازه رفتن به مکان ديگری
را ندارد.

 .4آیا دوره قرنطينه یک توصيه است یا یک الزام؟ آیا اعتبار حقوقی دارد؟
اين فرمان ،همچون ساير فرمانهای افسر بهداشت دارای اعتبار حقوقی است .دوره قرنطینه  10روزه تنها پیشنهاد نیست – بلکه الزام است.

 .5چرا به این محدودیتهای جدید نياز است؟
برای درک فرمان جديد ابتدا بايد دو موضوع را متوجه شويد:
•

اول اينکه ،شهرستان لس آنجلس در حال حاضر در مواجهه با باالترين سطح تعداد مبتاليان جديد ،تعداد بستریها و تعداد جان باختگان
كوويد 19-قرار گرفته است .اين امر وضعیت بسیار خطرناكی را در بیمارستانهای ما ايجاد كرده است ،كه بايد تعداد تخت كافی برای
بیماران جديد كوويد 19-و ساير بیماران داشته باشند ،و در بخش مراقبتهای ويژه ( )ICUنیز برای بدحالترين بیماران تخت كافی وجود
داشته باشد .ما از مرحلهای كه بیمارستانها بتوانند وجود يک تخت  ICUرا برای هر فردی كه به آن نیاز دارد تضمین كنند ،عبور كردهايم.
در واقع ،اين موضوع در مورد كل منطقه كالیفرنیای جنوبی صدق میكند ،از اين رو بیمارستانهای لس آنجلس نمیتوانند زمانی كه تعداد
تخت های خالی در اين شهرستان كم شده است ،بیماران را به ريورسايد يا اورنج يا سن برناردينو منتقل كنند.

•

دوم اينکه ،انجام مسافرت مستلزم خطراتی خواهد بود.
 oاين كار باعث میشود افراد هنگام سوار شدن به تاكسی يا انجام سفر اشتراكی برای رسیدن به فرودگاه يا اتوبوس يا ايستگاه
قطار ،يا زمانی كه در فرودگاه يا توقفگاه بزرگراه هستند ،يا وقتی به دفتر اجاره اتومبیل ،سرويس بهداشتی ايستگاه اتوبوس يا
دفتر بلیت فروشی ايستگاه قطار میروند ،در تماس با كسانی خارج از خانوار خود قرار گیرند .تمامی اين تماسها ،خطر انتشار
ويروس را به همراه خواهند داشت.
 oسفر ممکن است افراد را از مکانهايی به اينجا بیاورد كه قوانین مربوط به گردهمايیهای اجتماعی در آنجا سهلانگارانه بوده و
احتمال دارد آنان در بارها يا كلوپهای شلوغی حضور داشتهاند كه ويروس به طرزی غیر قابل كنترل در آن انتشار يافته است.

اگر آنها در خارج از اياالت متحده سفر كرده باشند ،ممکن است به گونههای جديدی از ويروس كوويد 19-مبتال شده باشند
كه برای ما مخاطرات تازهای به وجود خواهند آورد.
انجام سفر برای بسیاری از ساكنین لس آنجلس حائز اهمیت است ،اما در شرايط كنونی ،گذراندن دوره قرنطینه تنها راه اطمینان از آن است كه اين
سفرها خطرات مهلک جديدی را برای اين شهرستان به بار نمیآورند .در واقع ،بهترين راه برای رسیدن به زمانی كه سفر در آن ايمن خواهد بود،
ماندن در خانه است.

 .6از کجا میتوانم اطالعات بيشتری در خصوص  HOOو الزامات آن کسب کنم؟
•

متن فرمان افسر بهداشت را میتوانید در اين نشانی مشاهده كنیدhttp://publichealth.lacounty.gov/ :
media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferatHome_SurgeResponse.pdf
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19-محدودیتهای سفر در دوران کووید
https://covid19.ca.gov/ stay- : میتوانید در اين نشانی مشاهده كنید، مطابقت دارندHOO مقررات ايالتی را كه عموماً با
home-except-for-essential-needs/#regional-stay-home-order
ph.lacounty.gov/covidquarantine :جزئیات مربوط به قرنطینه را میتوانید در اين نشانی مشاهده كنید
ph.lacounty.gov/covidcare : را میتوانید در اين نشانی مشاهده كنید19-فهرست كامل عالئم كوويد
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