
چگونه از خودتان و دیگران 
محافظت کنید

راهنمای افرادی که واکسینه نشده اند

اگر به طور کامل در برابر COVID-19 واکسینه نشده اید، با اقدامات زیر 
می توانید از خود و دیگران در مقابل ابتال به COVID-19 محافظت کنید.

علیه COVID-19 واکسینه 
شوید. واکسن های تایید شده 

COVID-19، بی  خطر و موثر 
هستند.

از افرادی که در خانه شما 
زندگی نمی کنند حداقل 6 

فوت )2 متر( فاصله بگیرید. 
در خانه خود، از تماس نزدیک 
)حداقل 6 فوت( با افراد بیمار 

خودداری کنید.

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

آب و صابون بشویید.
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برای اطالعات بیشتر درباره COVID-19، از وب سایت www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus  بازدید 

کنید یا با خط ارجاع سالمت اداره مراقبت سالمت ارنج کانتی به شماره  تماس بگیرید.

از اجتماعات دوری 
کنید به ویژه مکان هایی 

که تهویه مناسبی 
ندارند. در مکان های 
سربسته، در صورت 

امکان پنجره ها را باز 

کنید تا هوای تازه بیاید.

جلوی سرفه و عطسه تان را 
با آرنج بگیرید یا از یک دستمال 

استفاده کنید. دستمال استفاده 

شده را در داخل سطل زباله 

بیندازید.

COVID-19 واکسن های

واکسن های COVID-19 بی خطر و موثر هستند. همه افراد 12 ساله و باالتر، اکنون برای دریافت 
https://myturn. یا www.othena.com واجد شرایط هستند. به وبسابت COVID-19 یک واکسن

ca.gov بروید تا نزدیک ترین محل واکسیناسیون COVID-19 را پیدا کنید. برای اطالعات بیشتر درباره 
واکسن های COVID-19 در اورنج کانتی، لطفا از وبسایت COVIDVaccineFacts.com بازدید کنید.

درباره پرسش های مربوط به واکسن، از جمله گرفتن وقت، انتخاب محل، یا کمک در زمینه جابه جایی، 
با خط ویژه COVID-19 در اورنج کانتی به شماره 2000 834- )714( تماس بگیرید دوشنبه تا جمعه از 

ساعت 8 صبح تا 5 عصر، کارشناسان به صورت زنده آماده پاسخگویی هستند.

COVID-19 تست رایگان
اگر می خواهید تست COVID-19 بدهید، می توانید یک بسته تست رایگان را دریافت کنید. برای 

سفارش دادن بسته تست، به وبسایت ochealthinfo.com/covidtest بروید.

COVID-19 منابع
برای اطالعات بیشتر درباره کمک در تهیه مواد غذایی، از دست دادن شغل، مشکالت پرداخت اجاره، 

یا دریافت مراقبت های پزشکی، به وبسایت covid19info.ocgov.com بروید.

تمیزکاری و ضدعفونی کردن را 
مرتب انجام دهید، به ویژه سطوح 

»پرتماس« مثل تلفن ها، پیشخوان ها 
و دستگیره درها.

وضعیت سالمت تان را 
کنترل کنید. مواظب نشانه های 
COVID-19 مانند تب، سرفه، یا 

تنگی نفس باشید. اگر نشانه ها 

شدیدتر شوند، دمای بدن خود را 

اندازه گیری کنید.

پیش/پس از سفر یا 
حضور در گردهم آیی های 

بزرگ با افرادی که 
وضعیت COVID-19 یا 

واکسیناسیون آنها نامعلوم 
 COVID-19 است تست

بدهید.

در مکان های سربسته، 
فضاهای بیرونی شلوغ 
و هنگام تماس نزدیک 
با افرادی که واکسینه 
نشده اند، یک ماسک 

محافظ صورت بپوشید. 

6 فوت 

)2 متر( 


