ﻧﮑﺎت ﮔﻔﺗﺎری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳواﻻت راﯾﺞ
 23ﺟون 2021
 .1وﻗﺗﯽ "اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن" در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟون "ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺷود" ﭼﮫ ﺗﻐﯾراﺗﯽ ﺑﮫ وﺟود ﺧواھد اﻣد؟
 .2وﯾروس ﻧوع دﻟﺗﺎ ﭼﯾﺳت )ﻧوع ﺟدﯾد وﯾروس ﮐروﻧﺎ( ؟ آﯾﺎ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود ﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھم؟
 .3ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از اﻓرادی ﮐﮫ ھﻧوز واﮐﺳﯾن ﻧﺷده اﻧد ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﻧﺟﺎم دھﯾم؟
وﻗﺗﯽ "اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن" در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟون "ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺷود" ﭼﮫ ﺗﻐﯾراﺗﯽ ﺑﮫ وﺟود ﺧواھد اﻣد؟
ﺑﮫ ﻣﺣض ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ  ۳ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻣده رخ ﺧواھد داد.
•

•
•
•

اوﻻً ،ھﯾﭻ ﻣﺣدودﯾﺗﯽ در ﺗﻌداد اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣﺷﺎﻏل و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد رﺳﺗوراﻧت ھﺎ ،
ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣواد ﻏذاﯾﯽ  ،ﻣﻐﺎزه ھﺎ  ،ﺗﺋﺎﺗر/ﺳﯾﻧﻣﺎ ھﺎ و ﻣوزﯾم ھﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،وﺟود ﻧدارد.
 oﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،روﯾدادھﺎی/ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑزرگ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯾش از ۱۰۰۰۰ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ظرﻓﯾت  ۷۵ﻓﯾﺻد
ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﺛﺑﺎت ﺗطﺑﯾﻖ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑرای ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد.
دوم ،ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد رﺳﺗوراﻧت ھﺎ  ،ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣواد ﻏذاﯾﯽ  ،ﻣﻐﺎزه ھﺎ ،
ﺗﺋﺎﺗر/ﺳﯾﻧﻣﺎ ھﺎ و ﻣوزﯾم ھﺎ دﯾﮕر ﻻزم ﻧﺧواھد ﺑود.
ﺳوم ،ﻣﺻؤن ﻣﺎﻧدن و درک اﻧدازه ﺧطر ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺳﺳوﻟﯾت اﻓراد و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ/ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﯾﺑﺎﺷد زﯾرا ﻣﺣدودﯾت
ھﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻟﻐو ﺧواھﻧد ﺷد.
ﻣوارد زﯾر ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺣﻼت ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد:

 oراھﻧﻣﺎی اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺧواھد ﮐرد و ﺗﺣت ھداﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺗوﺻﯾف ﺷده در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺻﺣﯽ
اﯾﺎﻟﺗﯽ در ﻣورد ﭘوﺷش ﺻورت و از اداره ﮐﺎر و ﺻﻧﺎﯾﻊ اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت.
 oﻣﺎﺳﮏ را ﺑﺎ ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾد ،زﯾرا ھﻣﮫ ﻣﺷﺎﻏل و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ/ﻣوﺳﺳﺎت ﺣﻖ دارﻧد ھﻧﮕﺎم ورود از
ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
 oھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ﻧﺷده اﻧد  ،ﺑﺎﯾد ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ را در ﻓﺿﺎھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ داﺧﻠﯽ اداﻣﮫ دھﻧد.
 oھﻣﮫ ﺑﺎﯾد در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣراﮐز ﺻﺣﯽ  ،زﻧدان ھﺎ  ،ﭘﻧﺎھﮕﺎه ھﺎی ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن ،ﻣﮑﺎﺗب و ﻣراﮐز
ﻧﮕﮭداری از ﮐودﮐﺎن و وﺳﺎﯾط ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
 oﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎری اداﻣﮫ دھﻧد.
ﻧوع دﻟﺗﺎ ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود ﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھم؟
• ﻧوع  Deltaﯾﮑﯽ از ﺷش ﻧوع راﯾﺞ ﻧﮕران ﮐﻧﻧده وﯾروس ﮐروﻧﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺳت .اﯾن وﯾروس ﺑﯾﺷﺗر از ﻧوع
ﻗﺑﻠﯽ ﺳﺎری ﻣﯾﺑﺎﺷد ) ٪60-25ﺑﯾﺷﺗر( از راﯾﺞ ﺗرﯾن ﻧوع ﻓﻌﻠﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻟﻔﺎ اﺳت.
• ﻧوع دﻟﺗﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﮫ راﯾﺞ ﺗرﯾن ﺳوﯾﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﺷد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،اﯾن ﻧوع
ﺣدود  ٪7از ﻣوارد ﺟدﯾد ﮐوﯾد ۱۹-در ﮐﯾﻧﮓ ﮐﺎوﻧﺗﯽ و  ٪10از ﻣوارد ﺟدﯾد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
• طﺑﻖ ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺧﯾر ،واﮐﺳﯾن ھﺎی ﻓﺎﯾزرو ﻣدرﻧﺎ ﺣدود  ٪88در ازﺑﯾن ﺑردن/ﺗوﻗف ﻋﻔوﻧت ﻧوع دﻟﺗﺎ ﻣوﺛر ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﯾن واﮐﺳﯾن ھﺎ ﭘس از ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺻرف ﻓﻘط  ٪33ﻣوﺛر ھﺳﺗﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ھر دو دوز ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﮭم اﺳت.
• ﻣﺣﻘﻘﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﺛر واﮐﺳﯾن ﯾﮏ دوز ﺟﺎﻧﺳون و ﺟﺎﻧﺳون در ﺑراﺑر ﻧوع دﻟﺗﺎ ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن
اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود از اﯾن ﻣﺎده ﻣﺣﺎﻓظت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
• واﮐﺳﯾن ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد و ﺑﺳﺗری ﺷدن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐوﯾد ۱۹-ﻣﺑﺗﻼ
ﻣﯽ ﮔردﻧد ،ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.
• ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد واﮐﺳﯾن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐﺎﻣل )ﯾﻌﻧﯽ دو دوز ﻣﮑﻣل ﯾﺎ ﯾﮏ دوز ﺟﺎﻧﺳون و
ﺟﺎﻧﺳون( ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود و ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺑراﺑر ﻧوع دﻟﺗﺎ و ﺳﺎﯾر وﯾروس ھﺎ ی ﮐروﻧﺎ اﺳت.

•
•

در ﺗﻣﺎﻣﯽ وﯾروس ھﺎی ﮐروﻧﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطر ﺑرای اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ﻧﺷده اﻧد .ﺷﯾوع ﺑزرﮔﺗر ﻧوع دﻟﺗﺎ در
ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﯾزان واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﭘﺎﯾﯾن اﺳت ﻣﺷﺎھده ﺷده اﺳت.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾن ﻧﺷده اﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اداﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻓﺿﺎھﺎی داﺧﻠﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﯾری
ﻓﯾزﯾﮑﯽ از دﯾﮕران و آزﻣﺎﯾش ﺳرﯾﻊ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺑروز ﻋﻼﺋم ﮐوﯾد ۱۹-ﯾﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض ﻓردی ﮐﮫ
ﮐوﯾد ۱۹-دارد ،ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود و دﯾﮕران ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.

ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از اﻓرادی ﮐﮫ ھﻧوز واﮐﺳﯾن ﻧﺷده اﻧد ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﻧﺟﺎم دھﯾم؟
ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ھﻧوز ﺗوﺳط واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐوﯾد ۱۹-ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﮕردﯾده اﻧد
ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻣﯾل واﮐﺳﯾن ﺑﯾش از  ۷۰ﻓﯾﺻد اﻓراد  ۱۶ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﺎﻻﺗر ،ھﻧوز ھم اﻓراد زﯾﺎدی در ﮐﯾﻧﮓ ﮐﺎوﻧﺗﯽ و دﯾﮕر ﺷﮭر ھﺎ
ﺣﺿور دارﻧد ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ﮐوﯾد ۱۹-ﻧﺷده اﻧد .،اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺗوﺳط واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐوﯾد ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﮕردﯾده اﻧد
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
•
•
•
•

ﺑﯾش از  ۳۰۰۰۰ﮐودک در ﮐﯾﻧﮓ ﮐﺎوﻧﺗﯽ زﯾرﺳن  ۱۲ﺳﺎل ﮐﮫ ھﻧوز واﺟد ﺷراﯾط واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻧﯾﺳﺗﻧد
اﻓرادی ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳرطﺎن  ،درﻣﺎن ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ داروھﺎ ﺿﻌﯾف ﺷده
اﺳت
اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣواﻧﻌﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻣﺑود ﺣﻣل و ﻧﻘل  ،ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن  ،ﯾﺎ ﻣرﺧﺻﯽ ﺑﺎﺑت ﻣرﯾﺿﯽ ﺑرای
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ ﺑﮭﺑودی  ،ھﻧوز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد واﮐﺳﯾن ﺷوﻧد و
اﻓرادی ﮐﮫ ﭘس از ﺗﺟرﺑﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﯾﺎ آﺳﯾب ﺑﮫ طور واﺿﺣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ و ﯾﺎ
ﺳﯾﺳﺗم داﺧﻠﯽ/اداری دوﻟت اطﻣﯾﻧﺎن ﻧدارﻧد.

آﻧﭼﮫ اﻓراد واﮐﺳﯾن ﻧﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود اﻧﺟﺎم دھﻧد:
اﻓرادی ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ﻧﺷده اﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭘﯾروی از راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن از ﺟﻣﻠﮫ ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ در ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور در
ﮐﻧﺎر اﻓراد دﯾﮕر ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت واﮐﺳﯾن ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،در ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺟﺎ ھﺎی ﺑﯾروﺑﺎز/ﺷﻠوغ ،از
ﺧود و دﯾﮕران ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد.
اﻓراد واﮐﺳﯾن ﻧﺷده ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ دﯾﮕری را اﻧﺟﺎم دھﻧد  ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺣدود ﮐردن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی داﺧل ﻣﻧزل ﺑﺎ
دﯾﮕران ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ﻧﺷده اﻧد  ،اطﻣﯾﻧﺎن از وﺟود ﺗﮭوﯾﮫ ھوای داﺧﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب  ،ﺷﺳﺗن دﺳت ھﺎ و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﯾری ﻓﯾزﯾﮑﯽ.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از ھﻣﮫ اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾم:
•
•

•
•
•

ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮭﺗر ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷود .واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون راﯾﮕﺎن اﺳت و در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ در دﺳﺗرس اﺳت:
kingcounty.gov/vaccine
ﺣﺗﯽ اﻓراد واﮐﺳﯾن ﺷده ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﺳﮏ زدن را در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اداﻣﮫ دھﻧد .در ﺻورت اﻓزاﯾش ﺧطر
اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت ﺷدﯾد  ،داﺷﺗن وﺿﻌﯾت ﺻﺣﯽ زﻣﯾﻧﮫ ای ﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری
ﻗرار دارد  ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ ﻣﺎﺳﮏ را اداﻣﮫ دھﻧد .دﯾﮕران ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺎﺳﮏ زدن
ﺗوﺳط اﻓراد واﮐﺳﯾن ﻧﺷده ﯾﺎ اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر در اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ را اداﻣﮫ دھﻧد .ﺑرﺧﯽ از
اﻓراد ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود در ﺑراﺑر ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ ﯾﺎ ﻣواد آﻟرژی زا ﻧﯾز ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽ زﻧﻧد.
ﻣﺷﺎﻏل اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ را دارﻧد ﮐﮫ از ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﺧواھﻧد ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت ﺑزﻧﻧد.
ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن وﺿﻌﯾت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون  ،ﻣﺎﺳﮏ ھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧواھﻧد ﺑود  ،در ﻣراﮐز اﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎ
ﺧطر ﺑﺎﻻﺗر ﻣﺎﻧﻧد ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ،ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت طوﻻﻧﯽ ﻣدت  ،ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن و
ﺳرﭘﻧﺎه ھﺎ و ﻣﮑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﻗﺎدر ﺑﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻧﯾﺳﺗﻧد  ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن و ﻣدارس
ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﻧﺷده اﻧد در ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ وﻗت ﺗﺎن را ﺑﮕذراﻧﯾد .ﺧطر اﻧﺗﺷﺎر ﮐوﯾد در ﺧﺎرج ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر
از داﺧل اﺳت.

•
•
•

ﺗﮭوﯾﮫ ھوا و ﻓﯾﻠﺗراﺳﯾون داﺧﻠﯽ را ﺑﮭﺑود ﺑﺑﺧﺷﯾد .وﯾروس ﺑﮫ راﺣﺗﯽ در ﻓﺿﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻓﺿﺎھﺎی
ﭘرﻧﻔوس ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻣﺷﺎﻏل و ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ/ﻣوﺳﺳﺎت ﮐﮫ از اﻣﮑﺎﻧﺎت داﺧﻠﯽ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد از
ﺗﮭوﯾﮫ و ﻓﯾﻠﺗراﺳﯾون ﻣﻧﺎﺳب ھوا اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ در دﺳﺗرس اﺳت:
در ﺻورت ﺑروز ﻋﻼﺋم ﯾﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض ﺑﯾﻣﺎری آزﻣﺎﯾش اﻧﺟﺎم دھﯾد  .ﮐوﯾد ۱۹-ھﻧوز در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش
اﺳت و اﻧواع ﺟدﯾد آن ﺑﮫ زودی ﺻراﺣت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .آزﻣﺎﯾش ﮐوﯾد ۱۹-ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از
ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن ﺧود ﮔﺎم ﺑردارﯾد .آزﻣﺎﯾش راﯾﮕﺎن اﺳت.
از ﺗﺻﻣﯾم ﻣردم ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود در ﺻورت اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺎﺳﮏ  ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﯾری ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از
1
اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت داﺧﻠﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
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