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اعضای محترم جامعه،

 با توجه به ادامه شیوع کووید-     در جامعه با سرعت باال، سازمان بهداشت و درمان شهرستان
Care Agency, HCA) امکان آزمایش دهی رایگان را به شدت باال برده است – بخصوص ز جوامعی که بیش از همه در
OC Health ) Orange

.

(Slow the Spread)

 در هر صورت، تا وقتی واکسنی تولید شود، همه ما باید نقش خود را در کاهش سرعت شیوع ایفا کنیم. با در نظر گرفتن
این موضوع، سازمان          ماه جاری یک کمپین تبلیغاتی و امداد در جامعه با عنوان «سرعت شیوع را کاهش دهیم

                                

 این کمپین «صورت. دست ها. فاصله. محافظت از خود و دیگران» بر گام هایی متمرکز است که با انجام آنها می توان نقش
 خود را در کاهش سرعت شیوع ایفا کرد، و این گام ها عبارتند از زدن ماسک، شستن مکرر دست ها و حفظ دو متر (شش

.فوت) فاصله. دیگر اقدامات بهینه در مطالب این پکیج امدادی پوشش داده شده است

 کمک شما در رساندن این پیام مهم به اعضا، همسایه ها، دوستان و دنبال کنندگان خود بسیار حیاتی و عمیقًا مایه امتنان
 ماست. اینکه آسیب پذیرترین گروه های جمعیتی ما بتوانند اطالعاتی از شما – یعنی یک منبع معتمد – کسب کنند بسیار

 .اساسی و مهم است

 در پکیج امدادی پیوست شده مطالبی خواهید یافت که به شما در صحبت کردن پیرامون اهمیت اقدامات احتیاطی و ترویج
آنها کمک می کند و تمرکز آن باالخص بر جوامعی است که ارتباط با آنها دشوار می باشد و افرادی که انگلیسی زبان اصلی
  شان نیست. این پکیج ها به زبان های انگلیسی، اسپانیایی و ویتنامی ارائه می شوند. عالوه بر این، بروشورها و ویدئوهایی

 به زبان های مختلف در

 به پیوست موارد زیر را مشاهده خواهید کرد

 از پشتیبانی شما در این کمپین مهم آگاه سازی عمومی سپاسگزاریم. ما به تک تک افراد حاضر در شهرستان احتیاج داریم
که به ما در اشتراک گذاری حقایقی در مورد اهمیت مراقبت از خود و دیگران در کاهش سرعت شیوع کووید

 در شهرستان               کمک کنند

با احترام

Clayton Chau, M.D., Ph. D.
   مدیر سازمان و مأمور فعال بهداشت شهرستان، سازمان بهداشت و درمان شهرستان
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«
به راه انداخته است با این هدف که از تک تک افراد استدعا کند با حفاظت از خود و اطرافیان، جلوی

-19شیوع کووید      را بگیرند 

قابل دسترسی است

و

19-
Orange

.

.

.

Orange

متنی برای صحبت با افراد یا گروه ها
پاراگراف های کوتاهی که می توانید با بریدن و چسباندن، در خبرنامه ها و ایمیل های انبوه درج کنید

بروشوری که می توانید چاپ یا دانلود کنید و در قالب فایل الکترونیکی ارسال نمایید
                           پست های رسانه های اجتماعی که می توانید آن ها را اصالح و در                  و 

C�yt� Chau, M.D. Ph.D.

 گیر این بیماری شده اند 
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متن

سالم
من برای این اینجا هستم (یا تماس می گیرم) که من (یا نام سازمان شما

 راه برای در امان ماندن از کووید      تا وقتی واکسنی برای آن ساخته شود این است که از خود و
اطرافیانتان مراقبت کنید

 اینها کارهایی هست که همه ما می توانیم برای حفظ سالمت و محافظت از خانواده ها، دوستان و
همکاران انجام دهیم

لطفًا با رعایت موارد زیر، نقش خود را ایفا کنید

 برای دریافت بروشورها، ویدئوها و اطالعات بیشتر به زبان های متعدد، از جمله نکاتی درباره اقدامات
 ضروری درصورت داشتن خانوارهای پرجمعیت و مثبت بودن نتیجه آزمایش کووید     ، به وب سایت زیر

بروید

لطفًا در کاهش سرعت شیوع کمک کنید  

·
·
·

·
·
·
·

_______________ 

19-
_______________ (

اگر مریض هستید در خانه بمانید
در اماکن عمومی ماسک بزنید

حداقل 6 فوت (2 متر) از دیگران فاصله بگیرید
دستان خود را مرتب بشویید

سطوح را تمیز و ضدعفونی کنید
جلوی سرفه و عطسه خود را بپوشانید

از دست زدن به صورتتان خودداری کنید

www.ochealthinfo.com/protecteachother 
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 معتقدم بهترین

:  
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نسخه خبرنامه
سازمان                              (نام سازمان شما) از اقدامات سازمان بهداشت و درمان شهرستان اورنج

                                

 تا وقتی واکسنی تولید شود، چیزهایی هست که همه ما می توانیم برای حفظ سالمت و محافظت از
خانواده ها، دوستان و همکاران انجام دهیمل

لطفًا با رعایت موارد زیر، نقش خود را ایفا کنید

 برای دریافت بروشورها، ویدئوها و اطالعات بیشتر به زبان های متعدد، از جمله نکاتی درباره اقدامات
 ضروری درصورت داشتن خانوارهای پرجمعیت و مثبت بودن نتیجه آزمایش کووید     ، به وب سایت زیر

بروید
      

لطفًا در کاهش سرعت شیوع کمک کنید                                          

·
·
·

·
·
·
·

_______________ 

اگر مریض هستید در خانه بمانید 
در اماکن عمومی ماسک بزنید 
حداقل 6 فوت (2 متر) از دیگران فاصله بگیرید 
دستان خود را مرتب بشویید 
سطوح را تمیز و ضدعفونی کنید 
جلوی سرفه و عطسه خود را بپوشانید 
از دست زدن به صورتتان خودداری کنید 

.  .  

:  

!

(OC Health Care Agency)در جهت تشویق مردم به مراقبت از خود و اطرافیان حمایت می کند

www.ochealthinfo.com/protecteachother 
19-

.  

3



انگلیسی
تراکت های زیر را می توانید چاپ یا دانلود کنید و در قالب فایل الکترونیکی ارسال نمایید

·

·
·
·
·

                کووید     ، نحوه پوشیدن پوشش صورت
محافظت از خودتان و اطرافیانتان - در خانه و محیط کار

در کاهش سرعت شیوع کمک کنید - به عزیزانتان اطالع دهید
دستورالعمل های قرنطینه در خانه

 احتمال باالی ابتال به کووید

:

19-
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https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/FA_COVID-19_How_To_Wear_A_Face_Covering_LR.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/Protect%20Yourself%20%26%20Those%20Around%20You%20FARSI%202020-06-10.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/Help%20Slow%20the%20Spread%20-%20Telling%20Close%20Contacts%202020-07-10-Farsi.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/Quarantine_at_Home_Guidelines_2020-07-15_FARSI.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/Higher_Risk_for_COVID_Flyer_FARSI_Final_2020-07-06.pdf


پست های رسانه های اجتماعی
سرعت شیوع را کاهش دهیدً

      با زدن ماسک، شستن مکرر دست ها و حفظ فاصله دو متری (6 فوتی) از دیگران، سرعت شیوع کووید-
 را کاهش دهید. برای اطالع از نکات اصلی که در حفظ سالمت شما و خانواده تان مفید واقع می شود، به

         وب سایت
بگیرید تا از اطالعات سالمت مربوط به این ویروس، محل های آزمایش دهی و غیره مطلع شوید

19

www.ochealthinfo.com/protecteachother (800) 564-8448

OCCOVID19# Face# Hands# Feet# protecteachother#

#protecteachother of #COVID19 برای اطالع از روش های در امان ماندن از این بیماری، به وب سایت 
www.ochealthinfo.com/protecteachother مراجعه کنید#OCCOVID19# Face# Hands# Feet# . 

protecteachother#
@ochealth 

 www.ochealthinfo.com/protecteachother 
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 بروید یا با شماره

:FACEBOOK

:INSTAGRAM

:TWITTER
 از همه می خواهد هرکدام نقش خود را ایفا کنند و با زدن ماسک، شستن مکرر دست ها و حفظ

(کاهش_سرعت_شیو) عکمک کنند. به وب سایت فاصله دو متری (6 فوتی) از دیگران، به
OCCOVID19# Face# Hands# Feet# .مراجعه کنید

OCCOVID19# . 



پست های رسانه های اجتماعی
در انتظار نتیجه آزمایش

 منتظر نتیجه آزمایش کووید       هستید؟ در خانه بمانید و حافظ سالمت دیگران باشید. بروشورهای
 اطالع رسانی درخصوص اقدامات الزم درحین انتظار برای اعالم نتیجه یا درصورت مثبت شدن نتیجه را در

          وب سایت

بگیرید تا از اطالعات سالمت مربوط به این ویروس، محل های آزمایش دهی و غیره مطلع شوید

19-

www.ochealthinfo.com/protecteachother 
OCCOVID19# Face# Hands# Feet# Quarantine# StayHome# 

protecteachother# @ochealth 

 www.ochealthinfo.com/protecteachother 

به زبان های مختلف دانلود و پرینت کنید

:FACEBOOK

:TWITTER
 از همه می خواهد هرکدام نقش خود را ایفا کنند و به

 کاهش_سرعت_شیوع) کمک کنند. اگر منتظر نتیجه آزمایش هستید، با رفتن به وب سایت

OCCOVID19# Face# Hands# Feet# Quarantine# StayHome# 
از نحوه محافظت از خود و دیگران مطلع شوید

.

protecteachother# کاهش_سرعت_شیوع) مطلع 
www.ochealthinfo.com/protecteachother مراجعه کنیدOCCOVID19# . 

:INSTAGRAM
(#-19 منتظر نتیجه آزمایش کووید       هستید؟ از نحوه

مطلع شوید. به وب سایت
Quarantine# StayHome# Face# Hands# Feet# 

#)
. 




