
	

 
 

  

 
 
 
 

:دوش یم تفایرد تیاسبیو نیا رد ھنیطنیرق یامنھر و اوزنا یارب وتنمارکس یلاوسلو ھماع تحص یامنھر نیرت دیدج  
www.saccounty.gov/COVID-19/Documents/SCPH_Quarantine_Decision_Forest_K-12_Schools.pdf. 

 
ھنیطنرق یامنھر و اوزنا دروم رد لوادتم یاھشسرپ  
  .تسا هدش ھئارا لاودتم تالاوس خساپ رد یمومع یاھدومنھر زا یضعب اج نیا رد

 
؟دش تبثم دیووک تست  
 جنپ زا دعب .)دیشاب اھنت (دینک اوزنا ھناخ رد زور جنپ نات تست تبثم ھجیتن خیرات زا و دینامب ھناخ رد دیاب ،دش تبثم امش 19-دیووک تست رگا

 عفر و یفنم تست ھجیتن اب .دیورب زاب بتکم ھب و دیھد نایاپ اوزنا ھب ،دوب یفنم مھ انورک عیرس تست /تست نژیتنا و یدش دنمتحص رگا زور
 یدادن ماجنا مجنپ زور رد ار تست ایو دمآرب تبثم مجنپ زور رد نات تست ھجیتن رگا .دیورب زاب بتکم ھب مشش زور رد ھک دیناوت یم ، مئالع
 ،تقیقح رد .دیھدن ماجنا ار یمود تست دیداد ماجنا مجنپ زور رد ھک دیووک عیرس تست زا دعب .دیورب بتکم ھب مھدزای زور ھب ھک تسا نکمم
.دیشاب ھتشاد مئالع ھکنیا رگم ،دیھدن ماجنا ار تست رگید زور 90 ات  

 
؟دراد دیووک ھک دیا ھتفرگ رارق یسک ضرعمرد ای و دیا هدش ییاسانش تسا انورک ھب ءالتبم ھکیرفن کی ھب امش ایآ  
 هدش نیسکاو ریغدارفا زور جنپ دیاب ،ھتفرگ کیدزن سامت ،تسا تبثم ناش تست ھجیتن ھک انورک ھب ءالتبم هارمھ رگا هدش نیسکاو ریغ دارفا
 ھجیتن .دیورب دیاب مشش زور نات بتکم /راک ھب ،دوب یفنم ھجیتن رگا .دیھد ماجنا ار دیووک عیرس تست دیاب نیطنرق مجنپزور رد .ددرگ نیطنرق
 رگا .دش هداد تحاضو رتشیپ ھک دیوش اوزنا ھناخرد دیاب ،دوب تبثم نات تست رگا .دیھد ناشن رزیاورپوس ای و بتکم هرادا ھب نات یفنم تست
   .دیدرگرب مھد زور ھب دیاب دیا هدرکن تست
 لیماف شھاوخ ھب رظن ھک تسا نیطنرق رگید عون کی رد مھ نآ هدش کیدزن نارگید هارمھ بتکم رد و هدشن نیسکاو ھک نادرگاش – تون

  .دنھد ھمادا ار دوخ سرد بتکم رد مھ و دنھد ماجنا دیاب ار دیووک تست ھعفد ود ھتفھ رھ  ناش

 یامنھر و ھیلوا یاوزنا
 لیماف یارب ھنیطنرق
نادنمراک و نادرگاش  



	

؟دیا هدش ییاسانش نیسکاوریغ لیماف وضع کی ناونع ھب امش ایآ  
 

 و .دوش نیطنرق ناش تبثم ھجیتن نیرخآ زا دیاب دوب ناش تبثم ھجیتن ھک دیووک ھب ءالتبم هدش نیسکاو ریغ لیماف دارفا ھب سامت عونرھ
 نکمم تشادن دوجو مئالع عون چیھ و ددرگ یفنم لیماف یاضعا تست ھجیتن رگا .دنھد ماجنا مجنپ زور ھب 19-دیووک تست لیماف یاضعا
 رد مھ رگید زور جنپ لیماف یاضعا مامت دیاب ،ددرگ تبثم ناش ھجیتن مھ زاب مجنپ زور رد رگا و .دورب زاب بتکم ھب مشش زور ھب ھک تسا

 ھب دیاب ،دش تبثم ناش تست ھجیتن رفن کی ھناخ دارفا رد رگا .دیھد ناشن رزیاورپوس ای و بتکم هرادا ھب نات یفنم تست ھجیتن .دننامب ھناخ
.دیئامن ھعجارم هدش رکذ الاب تبثم دیووک تامولعم  

 
؟دیا هدش نیسکاوٌ الماک و دیدوب دیووک ضرعم رد ایآ  
 ھکیتقو .دیورب راک /بتکم ھب ھک تسا نکمم و دیوش نیطنرق امش ھک تسین مزال ،دراد دوجو مئالع ناگی و دیا هدش نیسکاوٌ الماک امش رگا
 ھب تسا نکمم ،هدش دیووک ضرعم ھک دینک یم یگدنز یسک اب رگا .دیھد ماجنا ار تست مجنپ یلا موس زور زا دیا هدش دیووک ضرعم
 نیسکاو لماک دارفا ھب .دیئامن رارکت ار تست مجنپ زور رد هرابود و .دیراد زاین ار دیووک لجاع تست دیاب مھ امش یلو .دیورب راک/بتکم
.دننک تفایرد )زود رتسوب(هدننک تیوقت زود ،طئارش دجاو تروص رد دوش یم ھیصوت هدش  

 
یضیرم یمومع طئارش •  

 

 ھجیتن رگا دیدرگ رب بتکم ھب زاب امش .دیئامن ھعجارم یحص رتکاد ھب ایو دیھد ماجنا ار تست ھک ات دیشاب ھناخرد ،دیتشاد یضیرم مئالع عون رھ رگا •
.دیشاب ھناخ رد زور هد ات یضیرم مئالع زاغآ زور زا دیدشن تست رگا .هدوبن مھ یضیرم مئالع و هدوب یفنم نات تست  

 انرس رد ناگیار روط ھب ددناوتیم وتنمارکس رھش یلاوسلو فراعم تیریدم تاطوبرمرد نینکاس ناش لیماف یاضعا ھمھ و نادرگاش ،نادنمراک مامت  •
 4 تعاس زا نیاتسنا تربلا ھطسوتم بتکم رد ایو .دنشاب ھتشاد یسرتسد دیووک تست ھبرگید 4 یلا حبص 10 تعاس زا )فراعم تیریدم(رتنس
 نادرگاش یارب طقف بتکم لخاد رد یحص تراظن و تبقارم قاطا ،دیووک یریگولج یارب .دنشاب ھتشاد یسرتسد دیووک تست ھب ماش 7 یلا رگید
 تست یاھاج نتخانش یارب لیماف یاضعا و ھعماج دارفا مامت رگید و .دنھد ماجنا ار دیووک تست هدافتسا اجنآ ھک دشابیم بتکم هرادا لنوسرپ و بتکم
:دینک هدافتسا تیاسبیو نیا زا دیووک  

• www.saccounty.gov/COVID-19/Pages/Symptom- Screening_MobileTestingSite.aspx. 
  دینک ادیپ مزال یاھدومنھر نارگید و دوخ ھب ھک دیناوتیم تیاسبیو نیا قیرط زا اوزنا تلاح رد امش •

• https://dhs.saccounty.gov/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD- HomeIsolationInstructions.pdf. 

 ناھد و ینیب ندناشوپ زا و .بتکمرد ای و راک ھحاس رد ھچ دینک هدافتسا بسانم کسام زا دیاب دیتشاد دوجو نارگید یارمھ نامز رھ و یاج رھ رد •
.دیشاب ھتشاد نانیمطا  

 
؟19-دیووک تالاوس یارب لجاع هرامش  
 دیووک ھب باصم ھب ای و تسا هدوب تبثم امش تست ھجیتن و دیتسھ وتنمارکس رھش نکاس فراعم  لیماف یاضعا ایو دنمراک ،درگاش امش ایآ
 ار امش یاھشسرپ ھک میراد دیووک تالاوس اب لجاع هرامشٌ الاح ام ؟دیراد لاوس نیطنرق ای و اوزنا ھب ھطبار رد و دیا ھتفرگ رارق ضرعم رد
   .دنھدب تحاضو
 بتکم ھک تاقوا رد( .دنتسھ امش تمدخ رد رگید 5 یلا حبص 10 تعاس زا ھعمج یلا ھبنشد زور زا امش سامت ھب هدنیوگ خساپ یاھ سرن  
)دینزن گنز یمومع یتصخر یاھ زور رد(تسا ءانثتسا یمومع یتصخر یاھزور و )دشاب هدش عورش یمسر  
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