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الزم به ذکر است که HCA نسبت به اجرای ردیابی تماس های فرد مبتال و بررسی موردی بر اساس نتایج آزمایش های سرولوژی / آنتی بادی اقدام 
 HCA نمی کند. نتایج تست سرولوژی برای تشخیص ابتال به بیماری کووید -19 کنونی مورد استفاده قرار نمی گیرند و از این رو، قابل گزارش به

نمی باشند.  
برای راهنمایی های مرتبط با قرنطینه کووید -19 ارائه شده توسط موسسه HCA به لینک زیر مراجعه کنید: 

http://www.ochealthinfo.com/self-quarantine-guidance/

اطالع به  روز داشته باشید.
@ochealth            @ochealthinfo            @ochealthinfo            www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus

تیم CCI جدولی حاوی زمان شروع عالئم فرد مبتال تهیه کرده و به شناسایی 
لیستی از تماس های احتمالی کمک می کند. سپس، تیم نسبت به اطالع رسانی به 

افراد حاضر در لیست تماس های احتمالی اقدام می کند، مرتب آنها را بررسی 
می نماید و آموزش و راهنمایی های فردی بر اساس وضعیت خاص هریک از آنها 

ارائه می کند.

تیم CCI با شهروند مبتال با استفاده ازروش هایی همچون تلفن، نامه یا ایمیل 
تماس برقرار کرده و اطمینان حاصل می کند که شهروند مذکور توانایی ایزوله 

 سازی خود و برآورده سازی نیازهای روزمره خود را دارد. 
* در صورتی که نتیجه تست شما مثبت بوده، نیاز به کمک دارید و هنوز از طرف 

 ما با شما تماس حاصل نشده است، می توانید با شماره 564-8448 )800( 
تماس بگیرید.  

شهروندانی که تست PCR آنها برای کووید -19 مثبت است، به تیم CCI ما 
گزارش می شوند. این روند معموالً 1 تا 3 روز به طول می انجامد.  

بررسی موردی و ردیابی تماس های فرد مبتال به کووید -19 توسط 
کارشناسان بهداشت و سالمت عمومی آژانس مراقبت های بهداشتی 

اورنج کاونتی  )HCA(  – بخش بهداشت محلی شما – شامل دکتران، 
پرستاران، اپیدمیولوژیست ها و بازرسان با  آموزشهای مرتبط با 

بیماری های واگیردار و مهارت های مصاحبه در دست انجام است.  

این افراد تیم بازرسان ردیابی تماس و بررسی موردی  )CCI(  ما را 
تشکیل می دهند.  کروناویروس چگونه شیوع پیدا می  کند؟

  بررسی موردی
و ردیابی تماس های فرد مبتال 


