
خطرها را ارزیابی کنید
 احتمالش هست که افراد واکسینه شده هم مبتال شوند و احتماالً

 ویروس را به دیگران منتقل کنند. خطری که احتمال دارد با آن
 روبرو شوید را کاهش دهید و به وسیله حمل ونقل و فعالیت هایی

.که قرار است موقع رسیدن به مقصد انجام دهید فکر کنید

 .آزمایش بدهید
 حداقل 1 تا 3 روز قبل از سفر و 3 تا 5 روز بعد از آن

  آزمایش کووید19- بدهید. سازمان بهداشت و درمان
OC کیت های آزمایش در منزل را به صورت    

 رایگان ارائه می دهد؛ برای ثبت سفارش یا کسب اطالعات
 بیشتر درمورد گزینه های آزمایش دهی حضوری، به وب سایت

ochealthinfo.com/covidtest .مراجعه کنید

 ضمن ماندن هرچه بیشتر در خانه، فاصله گذاری فیزیکی از آنهایی که نمی توانند کامل واکسینه نشوند، شستن مکرر دست ها و
:ماسک زدن بهترین روش برای حفاظت از یکدیگر است؛ درصورتی که تصمیم به سفر دارید، این نکات را درنظر بگیرید

 .دورهمی ها را کم کنید
  همچنان بهتر است سفرهایتان را با آنهایی که در کنارشان زندگی می کنید داشته باشید و در مکان های خلوت و روباز برخوردارند با

کامل واکسینه شده اید و قصد دارید در تعطیالت بهاری با دوستان یا دیگران معاشرت کنید. که از حداکثر تهویه
   خانواده که آنها هم کامل واکسینه شده اند دیدار داشته باشید؟ گفته های OC را از اینجا بخوانید 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html.:

 مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ها (Centers for Disease Control and Prevention) درحال حاضر  
 توصیه می کند سفرهای داخلی و خارجی را به تعویق بیندازیم چرا که کووید19- همچنان در ایاالت متحده درحال

.شیوع است و اکثر جمعیت ما هنوز واکسینه نشده اند

اگر سفر می کنید، همچنان الزم است الزامات و توصیه های CDC را طبق وب سایت زیر رعایت فرمایید  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html.

ایمنی در
تعطیالت 

بهاری 

 .با خودرو شخصی سفر کنید
 این ویروس ازطریق تماس نزدیک پخش می شود، و احتمال

 چنین اتفاقی در مکان های شلوغ مثل هواپیما بیشتر است. سفر
 با اتومبیل شخصی باعث می شود با افراد کمتری در مقایسه با
 زمانی که با هواپیما یا اتوبوس یا قطار سفر می کنید برخورد

 داشته باشید. اگر مجبور به سفر با هواپیما هستید، از قبل
برنامه ریزی داشته باشید تا مجبور به ایستادن در صف نشوید

 قبل از سفر یک وعده غذایی داشته باشید و
خوراکی هایتان را بسته بندی کنید

 بلیت ها را زودتر چاپ کنید یا در تلفن هوشمندتان آماده
بگذارید که نشان دهید

 درصورت امکان، بارتان در حدی بیاورید که بتوانید
داخل کابین ببرید تا نیازی به بازرسی ساک ها نباشد

 دست هایتان را مرتب بشویید یا ضدعفونی کنید، و طی
سفرتان ماسک بزنید، حتی اگر واکسینه شده باشید
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