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   خویش را تکمیل نموده اید و منتظر نتایج آن ھستید، پس لطفآ رھنمود ذیل را دنبال کنید. COVID-19اگر شما آزمایش 
 

 تا وقتی کھ شما نتایج خویش را میدانید: 
، شما نیاز بھ باقی ماندن در منزل دارید و باید خود را از باقی اعضای خانواده بدور  احساس مریضی میکنیداگر شما  •

 نگھدارید. 
شما باید در منزل باقی بمانید حتآ اگر شما احساس   بوده داشتید  COVID-19کھ ابتال بھ با فردی تماس نزدیک  اگر شما  •

 شتر دستورالعمل قرنطین را تعقیب کنید. تماس بیلطفآ جھت  بھ این قرنطین میگویند.   صحتمندی ھم میکنید.
بوده نداشتھ اید شما میتوانید  COVID-19با ھیچ فردی کھ مبتال  تماس نزدیکو  احساس صحمتندی میکنیداگر شما  •

 الی دریافت نتیج خویش بھ فعالیت ھای روزمره تان بطور عادی تحت رھنمود مسول صحت ادامھ بدھید.
 

   وقتی نتایج شما رسید، لطفآ رھنمود ذیل را تعقیب نمایید. 
 :منفی استاگر نتایج شما 

 ، شما نیاز بھ خانھ ماندن دارید تا صحت یاب شوید. احساس مریضی میکنید اگر شما •
، شما باید برای مدت  داشتھ اید COVID-19فرد مبتال بھ با  تماس نزدیک، اما شما احساس صحتمندی میکنیداگر شما  •

اگر شما در جریان این مدت عالیم را بدست میاورید، با ارایھ دھنده ای خویش  روز در منزل تان قرنطین بمانید.  14
شما با باقی ماندن در منزل تان نیز نیاز دارید الی نتایج شما دریافت نشده و یا بخوبی   بابت معاینات مجدد تعقیب کنید.  

 ین بابت تماس مراجعھ کنید. قرنطلطفا بھ دستور العمل  صحت یاب نشده اید قسمیکھ در ذیل ذکر گردیده است. 
 

 مثبت است:  اگر نتایج شما 
بر سالمتی مراجعھ کنید، در اینجا راھنمایی در مورد چگونگی   دستورالعملھای منزوی کردن خود و نظارتلطفاً بھ 

  محافظت از خود، خانواده و جامعھ خود خواھید یافت.
 
 

برای کسب معلومات بیشتر در مورد نحوه انجام معاینھ، قرنطین در منزل و انزوا لطفا بھ این آدرس مراجعھ کنید:  
https://www.coronavirus.cchealth.org/ ھای برگھ روی و Get Tested 19 یا-COVID کنید کلیک.  

 

-925بعد از ظھر با شماره  5:00تا  8:00ت یا نگرانی ھا می توانید در ساعات عادی کاری دوشنبھ تا جمعھ برای سواال
بھ ما ایمیل   CoCohelp@cchealth.org تماس بگیرید یا از طریق  Contra Costaبا صحت عامھ  6740-133

   .cchealth.org/coronavirusویب سایت  شما میتوانید معلومات بیشتری را در   کنید.
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