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   خود را تکمیل کرده و منتظر نتیجھ ھستید ، لطفاً دستورالعمل زیر را دنبال کنید.  ۱۹-اگر آزمایش کووید
 

 تا زمانی کھ نتیجھ آزمایش خود را بدانید: 
 دارید، باید در خانھ بمانید و خودتان را از سایر اعضای خانوار ایزولھ نمایید.  احساس بیماریاگر شما  •
اید، باید در خانھ بمانید، حتی اگر احساس خوبی  داشتھ  ۱۹-شخص مبتال بھ عفونت کوویدبا یک تماس نزدیکی اگر شما  •

 لطفاً دنبال نمایید.  را  نزدیکھای ھای قرنطینھ برای تماسدستورالعملشود.این امر قرنطینھ نامیده می دارید. 
، ایدتماس نزدیکی نداشتھاست،  ۱۹-و با ھر شخصی کھ مبتالی قطعی بھ کووید  احساس خوبی داریداگر شما  •

 ی خود را تحت راھنماھای مأمور بھداشت فعلی ادامھ دھید تا نتایج خود را دریافت نمایید. ھای روزمرهتوانید فعالیتمی
 

  وقتی نتایج بھ دستتان رسید، لطفاً راھنمای زیر را دنبال نمایید.  
 است:  منفیاگر نتایج شما 

 کنید، در خانھ بمانید. ، باید تا زمانی کھ احساس خوبی پیدا میکنیداحساس مریضی میاگر  •
اید، باید بھ مدت داشتھ ۱۹-یک شخص مبتالی قطعی بھ عفونت کوویدبا   تماس نزدیکی، اما احساس خوبی داریداگر  •

اگر طی این زمان عالئمی در شما پدیدار شد، با  ی خود قرنطینھ شوید. روز از آخرین تماس با آن شخص، در خانھ  ۱۴
شما ھمچنین باید در خانھ خود ایزولھ بمانید تا زمانی کھ  دھنده خود برای آزمایش مجدد احتمالی ھماھنگ کنید.ارائھ 

ھای ھای قرنطینھ برای تماسدستورالعملاحساس خوبی پیدا کنید.نتایج خود را دریافت کنید یا طبق راھنمای زیر، 
 لطفاً دنبال نمایید.  را  نزدیک

 

 است:  مثبتاگر نتایج شما 
ی حفاظت از خود، مراجعھ کنید، جایی کھ راھنمای نحوه ی خود و نظارت بھداشتیھا برای ایزولھ دستورالعمللطفاً بھ 
   توانید مطالعھ نمایید.تان را میتان و جامعھخانواده

 
 

سازی، بھ وبسایت  قرنطینھ خانگی و ایزولھ  برای اطالعات بیشتر درباره نحوه انجام آزمایش،
https://www.coronavirus.cchealth.org/  ۱۹-کووید درباره یا آزمایش انجام ھایزبانھ  روی ومراجعھ نموده 

    .نمایید مراجعھ
 

بعد از   ۵:۰۰صبح تا  ۸:۰۰در صورت داشتن ھرگونھ نگرانی یا سؤال، لطفاً در ساعات عادی کاری از دوشنبھ تا جمعھ، 
تماس بگیرید یا بھ   ۹۲۵-۳۱۳-۶۷۴۰ظھر با بھداشت عمومی کانترا کاستا بھ شماره 

CoCohelp@cchealth.org .توانید برای اطالعات بیشترھمچنین میایمیل بزنیدorg/coronaviruscchealth..  
   مراجعھ نمایید.

 

 

https://www.coronavirus.cchealth.org/

