
 از سالمت خود 
و اطرافیان محافظت کنید 

جلوی شیوع کووید-19 را بگیرید  

چه در خانه و چه در محل کار، با اقدامات زیر می توانید از خود و دیگران در مقابل ابتال به کووید19- 
محافظت کنید.  

اگر مریض هستید در خانه بمانید. به 
محل کار نروید.  

پاکسازی و ضدعفونی را مرتب انجام دهید، 
بخصوص سطوح »پرتماس« مثل تلفن ها، کانترها 

و دستگیره درها.   

نحوۀ حفظ سالمت در خانوارهای بزرگ  

  6/10/2020

 رفت وآمدهای بیرون از منزل را محدود کنید و فقط یک یا دو نفر را مشخص کنید که 
کارهای ضروری بیرون از منزل را برای کل خانواده انجام دهند. 

 فاصله را در خانه رعایت نمایید و از بغل کردن، بوسیدن یا سهیم شدن غذا و 
نوشیدنی تان با دیگران خودداری نمایید. 

�افراد را از کسانی که مریض هستند جدا نگه دارید. سعی کنید دو متر )6 فوت( 
فاصله بین افراد بیمار و سایر افراد خانه برقرار کنید و از افراد بیمار بخواهید حتماً 

ماسک بزنند. 

از حضور مهمان و مالقات کننده در خانه خودداری فرمایید.   

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کووید19-، از وب سایت www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus بازدید 
کنید یا با خط ارجاع سالمت از سازمان بهداشت و درمان شهرستان Orange به شماره 8448-564 (800)  تماس بگیرید.  

در محل کار یا مکان های عمومی و جایی که 
نمی توانید دو متر (6 فوت) از دیگران فاصله 

بگیرید، یا اگر مریض هستید و در خانه 
افرادی اطراف شما حضور دارند، ماسک 

بزنید.  

آزمایش رایگان کووید-19 
اگر فکر می کنید شما یا یکی از افراد خانه یا محل کار به بیماری کووید-19 مبتال هستید و مایلید آزمایش بدهید، با مراجعه به 

آدرس ochealthinfo.com/covidtest از مکان های انجام آزمایش مطلع شوید. 

منابع کووید-19 
برای اطالعات بیشتر در مورد کمک در رابطه با تهیه مواد غذایی، از دست دادن شغل، مشکالت پرداخت اجاره، یا دریافت 

مراقبت های پزشکی، به آدرس covid19info.ocgov.com مراجعه فرمایید.  

دو متر 
(6 فوت) 

فاصله  

فاصله تان را از دیگران حفظ کنید. 
حداقل 6 فوت )2 متر( فاصله بگیرید.  

جلوی سرفه و عطسه تان را با قسمت 
داخلی آرنج بگیرید یا از دستمال استفاده 

کنید. دستمال مصرفی را داخل سطل 
بیندازید.  

دست های خود را به دفعات زیاد و به 
مدت حداقل 20 ثانیه با آب و صابون 

بشویید.

از دست زدن به صورتتان خودداری 
کنید.  

نحوۀ حفظ سالمت در محل کار 
در صورت امکان،در محل کار ماسک بزنید.  

�تا جای ممکن فاصله ای مطمئن برقرار کنید، به طوری که حداقل دو متر )6 فوت( 
باشد.  

از استفاده مشترک وسایل با همکاران خودداری نمایید. 

محیط کار و تجهیزات مشترک را به طور مستمر تمیز و ضدعفونی کنید.  


