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 است. COVID-19این پروژه طرحی ابتکاری در سطح ایالت برای کند کردن روند شیوع 

 تأمین ھتل و متل برای قرنطینھ موقت

ھا مثبت شده آن COVID-19پذیر یا بیمار ھستند/عالئم بیماری دارند یا تست کنند و آسیبخانمانی را تجربھ میویژه افرادی کھ بی
 ).Centers for Disease Control and Preventionاست، بر اساس دستورالعمل دریافتی از مراکز کنترل و پیشگیری بیماری (

 ھا برای اجرای قرنطینھ موقت استفاده کرد.توان از آنکند کھ میھایی ھمکاری میلھا و متاورنج کانتی با ھتل

Project Roomkey  برای تأمین اتاق و ارائھ خدمات»wraparound «[خدمات ویژه کودکان با بیماری شدید]  از بودجھ آژانس
 کند.) بھ جای ووچر دولتی استفاده میFEMAمدیریت بحران فدرال (

Project Roomkey  طی دوران شیوع فراگیرCOVID-19 اقدامات ،OC Health Care Agency (HCA) Office of Care 
Coordination (OCC) کند.را تقویت می 

OCC کنند.خانمانی را تجربھ میپذیری متمرکز است کھ بیبر اقداماتی برای حفاظت از افراد آسیب 

 این اقدامات شامل موارد زیر است:

 یت اقدامات پناھگاھی فعلی و ارائھ راھنمایی درباره راھکارھای تسکین و کاھش بیماری برای پیشگیری از انتقال؛تقو -
خانمانی کھ بیمار است/عالئم بیماری دارد یا ھای جمعی؛ و نیز ھر بیپذیرترین افراد شناسایی شده در پناھگاهتریاژ آسیب -

 او مثبت شده است؛ ۱۹-تست کووید
مثبت کھ در شرایط پزشکی باثباتی قرار دارد یا افرادی کھ  COVID-19ھایی برای قرنطینھ افرادی با انشناسایی مک -

 عالئم بیماری را دارند؛ و
 سال سن دارند. 65زمینھ ھستند و/یا بیش از ھای پیشکنند و دارای بیماریخانمانی را تجربھ میحافظت از افرادی کھ بی -

ھای انتظامی بیماران واجد شرایط را ارجاع ھا و سازمان، و نیز بیمارستانHCAنان امدادی و پیمانکاران کنندگان سرپناه، کارکتأمین
 شود.دھند. پذیرش از طریق تنھا یک تماس تلفنی انجام میمی

 دھد:یھا درباره موارد زیر ادامھ مخانماندھندگان خدمات بھ بیبھ آموزش ارائھ HCAھمزمان تیم خدمات بھداشت عمومی 

 گندزدایی مراکز؛ -
 غربالگری مستمر تمامی ساکنین و کارکنان؛ -
 گیری اجتماعی؛ وتقویت فاصلھ -
 قرنطینھ بیمارانی با احتمال مثبت بودن ابتال بھ ویروس. -

 ما در این شرایط ھمھ ھوای ھمدیگر را داریم.

در اورنج کانتی بھ طور کلی  COVID-19ھای ما بھ کند کردن شیوع پذیرترین ھمسایھحفاظت و ارتقاء بھداشت و سالمتی آسیب
 کند.کمک می

 سایت ما دیدن کنید:برای کسب اطالعات بیشتر، از وب


