عملکرد ردیابی تماس چگونه است؟
ردیابی تماس فرآیندی ساده و محرمانه است که طی چندین دهه از سوی ادارات بهداشت عمومی به منظور کاهش سرعت شیوع بیماریهای مسری و جلوگیری از بروز
همه گیری از آن استفاده شده است .شما میتوانید با پاسخ دادن به چند سؤال ساده نقش خود را ایفا کنید.
• اگر از اداره بهداشت عمومی تماسی دریافت کردید ،مهم است که به این تماس پاسخ دهید .بر روی گوشی شما مخاطبی با نام ” “LA PublicHealthیا شماره
 1 ) 833( 641- 0305نشان داده خواهد شد.
• اگر فرمان افسر بهداشت شهرستان لس آنجلس را دریافت کردهاید و تا این زمان مصاحبه ردیابی تماس نداشتهاید ،باید در عرض  24ساعت با شماره تماس موجود در
فرمان بگیرید.
• متخصص اداره بهداشت عمومی میتواند به سؤاالت شما پاسخ دهد و در خصوص مواردی همچون نحوه انجام تست کووید ، 19-یافتن پزشک ،یا دریافت کمک هنگامی
که در قرنطینه یا ایزوله هستید به شما اطالعاتی ارائه نماید.

اگر با کسی که به کووید 19-مبتال بوده،
تماس داشتهاید:
اداره بهداشت عمومی درباره این موارد از شما سؤال
خواهد کرد:

اداره بهداشت عمومی درباره این موارد از شما سؤال
خواهد کرد:

 . 1آیا عالئم کووید 19-دارید یا آزمایش شدهاید.

 . 1مکانهایی که در آن حضور داشته اید.

 . 2در مورد مکانهای مورد مراجعه تان.

 . 2زمانی که بیماری شما واگیردار بوده است ،اطراف چه کسانی
بودهاید.

• برای اینکه شما با شخص دیگری اشتباه گرفته نشوید ،لطفا ً اطالعات کامل و صحیح
خود را در اختیار آنان قرار دهید.
• اداره بهداشت عمومی ممکن است جهت بررسی وضعیت تان ،بیش از یک بار با شما
تماس بگیرد.
• آنها بر اساس پاسخهای شما ،اطالعات مربوط به مراحل بعدی را در
اختیارتان قرار خواهند داد.

برای آشنایی بیشتر ،به دستورالعملهای قرنطینه و سایر
دستورالعملهای مخاطبین نزدیک مراجعه نمایید

8-28-21

اگر نتیجه آزمایش کووید 19-شما مثبت شد:

• کد  QRرا اسکن کنید ،یا
• به نشانی  ph.lacounty.gov/covidquarantineمراجعه
نمایید.
ph.lacounty.gov/Coronavirus
)(Farsi

• با افرادی که درباره آنها با اداره بهداشت عمومی صحبت میکنید تماس گرفته
میشود اما نام ،اطالعات تماس ،یا ابتالی شما به کووید 19-به آنها اعالم نخواهد
شد .به آنان چیزی در مورد شما گفته نمیشود ،فقط اینکه در معرض کووید19-
قرار گرفتند.

برای آشنایی بیشتر ،به دستورالعملهای انزوا مراجعه نمایید

• کد  QRرا اسکن کنید ،یا
• به نشانی ph.lacounty.gov/covidisolatio
مراجعه نمایید.

