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SCRIPT  
 
 
 

 OC Health Care Agency. ھستند دھندهدر شرایط بحرانی، اقداماتی در سطح جامعھ محلی نویدبخش امید و التیام
سامانھ یک سازی ردیابی تماس است؛ ما در حال فعالجامعھ برای حفاظت از ساکنین ) OC سازمان مراقبت بھداشتی(

 .و پشتیبانی کھ برای کند کردن و توقف شیوع کرونا ویروس جدید طراحی شده است رسانیاطالع
 

متشکل از متخصصان ) ھارسیدگی بھ مورد ابتال و تماس( Case and Contact Investigationدر حال حاضر، تیم 
گرفتھ در معرض ویروس را کوشد تا بھ طور کارآمدی موارد ابتال بھ عفونت و موارد احتمالی قرار بھداشتی درمانی می

 .تر را فراھم کندای سالمشناسایی و شرایط آینده
 
 

 :نحوه کارکرد آن بھ شرح زیر است
 

مثبت شود، موضوع بھ تیم  COVID-19دھد و نتیجھ آن برای  را انجام PCRزمانی کھ یکی از ساکنان آزمایش تشخیصی 
CCI گیرد تا مطمئن شود او سپس یکی از کارشناسان مجرب ردیابی تماس ما با آن شخص تماس می. شودما گزارش می

 .کند یا خیر تأمینتواند نیازھای روزمره خود را توانایی قرنطینھ را دارد و اینکھ می
 

TEXT BOX: 
بهداشیت ما  باش�د، خط ارجاعخواه�د با ما در تماس و هنوز � دار�د ، به کمک ن�از شدە اشتآزما�ش شما مثبت  نت�جه ا�ر 

 در خدمت شماست.  8448-564 (800) به شمارە
 

کنیم کھ ممکن است در معرض این ویروس قرار بر اساس خط زمانی عالئم شخص، فھرستی از سایر افرادی را تھیھ می
 . دھیمھا ارائھ میھ آندھی، درمان و مراقبت بای را درباره موضوعاتی ھمچون آزمایشھای ویژهگرفتھ باشند و راھنمایی

 
اطمینان از اینکھ ساکنان ما حمایت  حصولبرای  ،از سامانھ ردیابی تماس و رسیدگی بھ موارد ابتال HCAضمن استفاده 

پذیری و حفظ فاصلھ فیزیکی، استفاده از پوشش مسئولیت خاطر بھکنند، از شما حیاتی و منابع مورد نیاز خود را دریافت می
 . سپاسگزاریمقرنطینھ شخصی، صورت مناسب و در صورت نیاز، 

 
 .دیدن کنید ochealthinfo.com/novelcoronavirus، از COVID-19برای دریافت منابع بیشتر درباره 

 

 


	TEXT BOX:
	اگر نتیجه آزمایش شما مثبت شده اشت، به کمک نیاز دارید و هنوز میخواهید با ما در تماس باشید، خط ارجاع بهداشتی ما به شماره (800) 564-8448 در خدمت شماست.

