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 ؟ راتی بھ وجود خواھد امد یشود" چھ تغ یی"بازگشا جونماه  انیواشنگتن" در پا ایالت" یوقت .1
 انجام دھم؟ یکار متفاوت د یمحافظت از خود با یبرا  ایآ ؟ (نوع جدید ویروس کرونا)  ستیچ نوع دلتاویروس  .2
 م؟یانجام دھ م یتوان یم  ی نشده اند چھ کار نیکھ ھنوز واکس یمحافظت از افراد  یبرا .3

 
 ؟ راتی بھ وجود خواھد امد یشود" چھ تغ یی"بازگشا جونماه  انیواشنگتن" در پا ایالت" یوقت

 
 عمده رخ خواھد داد.  رییتغ ۳ایالتی  ییبھ محض بازگشا

 
ھا ،   تمانند رستوران یعموم ی توانند در مشاغل و مکان ھا ی کھ م یدر تعداد افراد  یتیمحدود  چیاوالً، ھ •

 وجود ندارد.  ،ھا حضور داشتھ باشند   یمھا و موزسینما /، مغازه ھا ، تئاتر  ییمواد غذا یفروشگاه ھا
o فیصد  ۷۵  ت یشرکت کننده بھ ظرف۱۰۰۰۰از  ش یبا ب یبزرگ داخل برنامھ ھای/یدادھایحال، رو نیبا ا 

 . باشد  ازیمورد ن  ،شرکت کنندگان یبرا ونیناسی واکس تطبیق اثبات نکھیشود، مگر ا یحدود مم
، مغازه ھا ،   ییمواد غذا یھا ، فروشگاه ھا  تمانند رستوران  یعموم یدر مکان ھا یدوم، فاصلھ اجتماع •

 الزم نخواھد بود. گر یھا د  یمھا و موزسینما /تئاتر
  تیمحدود  رایز  میباشد  ھا/موسسات افراد و سازمان مسسولیت  شتر یخطر باندازه ماندن و درک  مصؤنسوم،  •

 ایالتی لغو خواھند شد.  یھا
 ماند: خواھد  ی باق  الت محتمامی در  یی پس از بازگشا ریموارد ز •

 
o صحی  دستورالعمل شده در  فیتوص یفعل  تینخواھد کرد و تحت ھدا ریی استفاده از ماسک تغ یراھنما

 ادامھ خواھد داشت. عیاداره کار و صنادر مورد پوشش صورت و از  ایالتی
o حق دارند ھنگام ورود از    موسسات/ھمھ مشاغل و سازمان ھا رای ، زد یماسک را با خود نگھ دار

 ماسک استفاده کنند.
o  ادامھ دھند. یداخل ی عموم یماسک را در فضاھاپوشیدن  د ینشده اند ، با  نیکھ واکس یھمھ افراد 
o و مراکز  کاتب خانمان، م  یب  ی، زندان ھا ، پناھگاه ھا صحی مراکز  ری ھا و سا مارستانیدر ب  د یھمھ با

 از ماسک استفاده کنند.  یحمل و نقل عموم طیاز کودکان و وسا ینگھدار
o ادامھ دھند.  ی ماری ب و کنترل  ی ریشگ یمرکز پ  یھا ھیبھ توص د ین بایمسافر 

 انجام دھم؟  یکار متفاوت د ی با محافظت از خود  یبرا ایآ ست؟ینوع دلتا چ
ویروس بیشتر از نوع   نیمتحده است. ا االت یکرونا در ا روسیو رایج نگران کننده  از شش نوع یک ی Deltaنوع  •

 متحده آلفا است. االت یادر  یفعل  نوع نیتر جی) از راشتری٪ ب60-25( قبلی ساری میباشد 
نوع   نیخواھد شد. در حال حاضر، ا لیمتحده تبد   االت یکرونا در ا روسیو ھیسو  نیتر  جینوع دلتا احتماالً بھ را •

 دھد.  یم لیمتحده را تشک االتیا د ی٪ از موارد جد 10و  کاونتی نگ یدر ک ۱۹- کوید  د ی٪ از موارد جد 7حدود 
.  میباشد توقف عفونت نوع دلتا موثر ازبین بردن/٪ در 88دود حمدرنا و فایزر ین ھای، واکسریطبق مطالعات اخ •

  اریکامل با ھر دو دوز بس ونیناسیواکس نی٪ موثر ھستند، بنابرا33بار مصرف فقط  ک ین ھا پس از یواکس نیا
 مھم است. 

 ھمچنانپردازند و  یدوز جانسون و جانسون در برابر نوع دلتا م کین یمحققان ھمچنان بھ مطالعھ اثر واکس •
 داشتھ باشد. یماده محافظت قابل توجھ  نیرود از ا  یانتظار م

مبتال  ۱۹-بھ کوید   کھ ی کسان یبرا شفاخانھ ھا شدن در  یو بستر  د یشد  یماریمحافظت در برابر ب ین برایواکس •
 کند.  ی ، کمک مگردند  یم

(یعنی دو دوز مکمل یا یک دوز جانسون و کامل  ونیناسیواکس دریافت کنند،ن یتوانند واکس   یکھ م ی کسان یبرا •
 کرونا است. ھا ی  روسیو ری محافظت از خود و جامعھ در برابر نوع دلتا و سا یراه برا نی بھترجانسون) 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-info.html#Concern


بزرگتر نوع دلتا در   وعینشده اند. ش نیاست کھ واکس یافراد  یخطر برا ن یبزرگترکرونا  ھای روسیودر تمامی  •
 است مشاھده شده است. نییپا ون یناسیواکس زانی کھ م یجوامع

گیری  ، فاصلھ یعموم یداخل یتوانند با ادامھ استفاده از ماسک در فضاھا ینشده اند م نیکھ کامالً واکس یکسان •
کھ    یقرار گرفتن در معرض فرد  ا ی ۱۹-کوید  پس از بروز عالئم  بالفاصلھ عیسر  شیآزماو  گرانیاز د  ی کیزیف

 کمک کنند.   گرانیدارد، بھ محافظت از خود و د  ۱۹-کوید 
 

 م؟یانجام دھ م یتوان یم  ی نشده اند چھ کار نیکھ ھنوز واکس یمحافظت از افراد  یبرا
 

 ندنگردیده امحافظت   ۱۹-کوید  ونیناسیاز افراد ھنوز توسط واکس یاریبس
 

کاونتی و دیگر شھر ھا   نگیدر ک یاد یھنوز ھم افراد ز ،سالھ و باالتر ۱۶افراد  فیصد  ۷۰از   شیببا تکمیل واکسین  یحت
ند  نگردیده امحافظت  کوید  ونیناسیکھ بھ طور کامل توسط واکس یاند،. افراد نشده  ۱۹-کوید  نیحضور دارند کھ واکس

 عبارتند از: 
 

 ستند ین ونیناسیواکس طیسال کھ ھنوز واجد شرا ۱۲ سنر ی زکاونتی  نگیکودک در ک ۳۰۰۰۰از  شیب •
شده  فیداروھا ضع ا ی یپزشک  یمانند سرطان ، درمان ھا  ییھا ی مار یب لیبدن آنھا بھ دل ی منیا ستمیکھ س یافراد  •

 است
  یبرا ییضبابت مر یمرخص ا یمانند کمبود حمل و نقل ، مراقبت از کودکان ،  یموانع لیکھ بھ دل  یافراد  •

 شوند و  نی، ھنوز نتوانستھ اند واکس یبھبود  ای ونیناسیواکس
یا    و صحی یمراقبت ھا  یھا  ستمیس نسبت بھ  یبھ طور واضح بیآس ا ی یکھ پس از تجربھ نژادپرست یافراد  •

 ندارند. نانیدولت اطمداخلی/اداری  سیستم
 

 محافظت از خود انجام دھند: یتوانند برا ینشده م نیآنچھ افراد واکس 
ماسک در ھنگام حضور در پوشش از جملھ  واشنگتن التیا یھا  ییراھنمااز   یروی با پ د ینشده اند با نیکھ واکس یافراد 

شلوغ، از  بیروباز/جا ھای  رون از خانھ در برنامھ ھا  بی نشده باشند، در خانھ و  نیکھ ممکن است واکس گر یکنار افراد د 
 محافظت کنند.   گرانیخود و د 

داخل منزل با    یھا  تیرا انجام دھند ، از جملھ محدود کردن فعال  یگرید  یاطیاقدامات احت د ی با نینشده ھمچن نیافراد واکس
 . ی کیزیف  گیری  مناسب ، شستن دست ھا و فاصلھ یداخل یھوا ھیاز وجود تھو نانینشده اند ، اطم نیکھ واکس گرانید 
 

 : م یاز ھمھ افراد جامعھ محافظت کن می توان یچگونھ م
 

از مکانھا در دسترس است:   ی اریاست و در بس گانیرا ونیناسیشود. واکس یھر جامعھ بھتر محافظت م  •
kingcounty.gov/vaccine 

خطر  شیادامھ دھند. در صورت افزا یعموم یشده ممکن است ماسک زدن را در مکان ھا نیافراد واکس یحت •
  یشتر یکھ در معرض خطر ب  یبا کس کیتماس نزد   ای ی ا نھیزم  صحی تی، داشتن وضع د یابتال بھ عفونت شد 

از ماسک زدن  تینشان دادن حما یممکن است برا گرانیماسک را ادامھ دھند. د  ی قرار دارد ، ممکن است برخ
از   ی کار، استفاده از ماسک را ادامھ دھند. برخ نیدر انجام ا شتری ب یاحساس راحت اینشده  نیتوسط افراد واکس

 زنند.  یماسک م   زیزا ن  یمواد آلرژ ای ی تنفس ی ھا یماری ب ری محافظت از خود در برابر سا یافراد برا
 بخواھند ماسک صورت بزنند.  ان یرا دارند کھ از مشتر نھیگز نیمشاغل ا •
خواھند بود ، در مراکز اجتماع با    ازی، ماسک ھا ھمچنان مورد ن ونیناسیواکس  ت یبدون در نظر گرفتن وضع •

بزرگساالن و  یخانوادگ مکان ھایمدت ،  ی، مراکز مراقبت طوالنصحی ی خطر باالتر مانند مراکز مراقبت ھا
 ، مانند مراقبت از کودکان و مدارس ستند ین ونیناسی از افراد قادر بھ واکس یاریکھ ھنوز بس  ییاسرپناه ھا و مکانھ

کمتر   اری در خارج بسکوید . خطر انتشار د یرا بگذران وقت تان از خانھ رونیب در نشده اند  نھیکھ واکس یبا افراد  •
 از داخل است.

https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/testing.aspx
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf


  یبھ خصوص در فضاھا یداخل  یدر فضا یبھ راحت روسی. ود یرا بھبود ببخش یداخل ونیلتراسیھوا و ف ھیتھو •
از   د یبرخوردار ھستند با یکھ از امکانات داخل ھا/موسسات سازمان ھی. مشاغل و کلابد ی یگسترش م پرنفوس

 : دسترس است رد  نھیزم  نیدر ا شتریاطالعات بحاصل کنند.  نانیمناسب ھوا اطم ونی لتراسیو ف ھیتھو
ھنوز در حال گسترش  ۱۹-کوید .   م دھید اانج شیآزمابیماری قرار گرفتن در معرض   ایدر صورت بروز عالئم   •

محافظت از   یدھد برا یبھ شما امکان م ۱۹-کوید  ش ی. آزماد نمی نمای ودی صراحتزبھ آن  د یاست و انواع جد 
 . است گانیرا  آزمایش. د یخانواده و دوستان خود گام بردار

از   جلوگیریو   یک یزیف  گیری محافظت از خود در صورت انتخاب ماسک ، فاصلھ یمردم برا  میاز تصم •
 1. د یکن  تی حما یاجتماعات داخل
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https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/ventilation.aspx
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/testing.aspx

