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 بھداشتی نظارت و  خانگی قرنطینھ برای دستورالعمل

 بھ مبتال کھ ایدداشتھ  کسی با نزدیک تماس زیرا نکنید، مریضی احساس اگر حتی ،)شوید قرنطینھ( بمانید باید خانھ در شما
 شیوع از جلوگیری برای راھی قرنطینھ). شودمی شناختھ جدید کرونای ویروس عنوانبھ  ھمچنین( است شده ۱۹-کووید

 . باشید داشتھ نظارت خودتان در  بیماری عالئم ھرگونھ بر و بمانید ھ خان در باید شما. است بیشتر افراد  بھ ویروس

ً  خود، قرنطینھ دوره طول در  :کنید دنبال را زیر ھایدستورالعمل لطفا
 . بمانید خود  خانھ در باید شما .1
 .نروید مدرسھ  یا کار محل بھ .2
 مثالً ( شوید خارج خانھ از ضروری  ایھکار انجام برای یا بروید بیرون غذایی مواد فروشگاه بھ بخواھید شاید شما .3

 ).داروخانھ بھ رفتن
 . کنید خودداری  مھمان پذیرش از قرنطینھ دوره حین .4
ً  را  خود دستان .5  رفتن از بعد یا بینی، کردن خالی یا عطسھ، سرفھ، از بعد خصوص بھ بشویید، آب و صابون با مرتبا

 کثیف وضوح بھ ھادست  اگر.  شده استفاده ماسک و غذی،کا دستمال پارچھ، مانند مرطوب مواد با تماس یا حمام، بھ
 .نمود استفاده آب و صابون جای بھ  الکل ٪ ۶۲ با دست کنندهضدعفونی یک از توانمی نباشند،

 را خود  دستان و داده  قرار زبالھ سطل در  را  پارچھ.  بپوشانید پارچھ با را خود بینی و دھان سرفھ، یا عطسھ ھنگام .6
 .کنید استفاده دست کننده ضدعفونی از یا بشویید صابون و آب با بالفاصلھ

 .نکنید استفاده مشترک طور بھ خانھ اعضای  دیگر با را غذاخوری ادوات یا ھانوشیدنی ھا،مسواک .7
 

 : بر سالمت خود نظارت کنید
 ، تب، سرفھ و تنگی نفس است. ۱۹-ترین عالئم کوویدھای خود را نظارت کنید. شایعنشانھ •
دھنده خدمات سالمت خود تماس بگیرید و بھ آنھا بگویید کھ  اگر احساس بیماری دارید، در خانھ بمانید. لطفاً با ارائھ •

دھنده خدمات اید. اگر عالئم خفیف دارید، ارائھدر تماس بوده ۱۹-با یک شخص مبتالی قطعی با تست مثبت کووید
در خانھ از خودتان مراقبت کنید و ایزولھ خانگی شوید  کند کھسالمتتان بھ احتمال زیاد بھ شما توصیھ می

ھای ایزولھ خانگی را زیر برگھ "اگر مریض ھستید" در  (دستورالعمل
https://www.coronavirus.cchealth.org/  (.برای اطالعات بیشتر درباره ایزولھ خانگی، ببینید 

 
 یابد؟ھ زمانی قرنطینھ پایان میچ

 :کنید کامل زیر شرح بھ را قرنطینھ دوره باید ھم باز  باشد، منفی شما آزمایش نتیجھ خود قرنطینھ دوره در اگر حتی
 

 .شودمی تمام خاتمھ روز ۱۴ از پس شما قرنطینھ اید،نکرده زندگی داشتھ  ۱۹-کووید بھ مبتال کھ کسی با اگر •
 شدن ایزولھ بھ نیازی دیگر تانخانواده  عضو آن کھ زمانی از باید کنید،می زندگی ۱۹-کووید بھ مبتال شخص با اگر •

 . شوید قرنطینھ روز ۱۴ مدت بھ باشد، نداشتھ

بعد   ۵:۰۰صبح تا  ۸:۰۰در صورت داشتن ھرگونھ نگرانی یا سؤال، لطفاً در ساعات عادی کاری از دوشنبھ تا جمعھ، 
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