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 چیزھایی باید بدانید  چهدر جامعه  COVID-19 انتشار  درباره
 

 
ھا کاستن سرعت نشر ویروس کرونای جدید  ھایی که ھدف آنی توصیهبا ارایه اداره بھداشت ھوستون

)COVID-19،و کاھش تعداد افراد مبتال  ھای فعالی در راستای محافظت از سالمت جامعهگام ) است
 برداشته است. 

ھا به ھای ما اثر مھمی بر زندگی اھالی ھوستون خواھد گذاشت، اما این توصیه دانیم که توصیهما می 
وضعیت  در ھوستون، یک COVID-19شوند. انتشار ما ارایه می یمنظور محافظت از سالمت جامعه

 تر مراقب باشیم تا خطر مواجھه را کاھش دھیم. العاده خواھد بود و الزم است ما بیش فوق
 

 شوند. ما پیوسته در حال ارزیابی مجدد ھستیم. ھایی ھستند که تا اطالع ثانوی توصیه میھا گاماین
 

 
 شدید ھستند  COVID-19راھنمایی برای افرادی که در خطر باالی بیماری 

ھای ھای افراد مثل مکاناالمکان در خانه و دور از گروهافرادی که ریسک بیماری شدیدتر دارند باید حتی 
اجتماعات بزرگی بمانند که در آن ھمچنین دور از ھستند و  ھاکه افراد زیادی در آنبمانند عمومی 

 افرادی که ریسک باالتری دارند، عبارتند از:تماس نزدیک با دیگران وجود دارد.  امکان
 

 ترسال و بزرگ  60افراد  •
 یا دیابت دارند تنفسیای مثل بیماری قلبی، بیماری ھای زمینهافرادی که بیماری •
 افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند •
 افراد باردار  •

 
که آیا کنندگان خدمات بھداشتی خود درباره اینای دارند باید با تامینزمینه بیماریکه ان مراقبین کودک

خواھد بداند آیا وضعیت او منجر به ریسک صحبت کنند. ھر فردی که می ،ھا باید خانه بمانندفرزندان آن
  کننده خدمات بھداشتی خود تماس بگیرد. شود باید با تامین در مواجھه با ویروس کرونا می

 
 
 
 

 راھنمایی برای محل کار و کسب و کار
 

ھایی کار کنند که تماس نزدیک با به روشبتوانند ھا ھایی را بردارند تا کارکنان آن کارفرمایان باید گام 
 کند. افراد زیاد را محدود می 

 
 کارفرمایان باید:

 
 .رکاری را برای حداکثر تعداد ممکن از کارکنان مھیا کنندھای دوگزینه •
مورد مزایای مرخصی کارکنان را ترغیب به ماندن در منزل در مواردی کنند که بیمار ھستند و در  •

 پذیر عمل کنند.استعالجی انعطاف
 برای کاھش تعداد افراد در زمان خاص، تفاوت زمان ورود و خروج را بررسی کنند.  •

 
 

 مالحظاتی برای رویدادھا و اجتماعات گروھی 
تعویق رویدادھا و اجتماعات ھای بزرگ افراد جلوگیری کنید، به جمع شدن گروه اگر در عمل بتوانید از
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 ید. شبیندی
 

 افراد جلوگیری کنید: توانید از اجتماع گروهاگر نمی 
 

 ترغیب کنید که شرکت نکنند.افراد بیمار را  •
 کسانی که در معرض ریسک باالتر ویروس کرونا ھستند را تشویق کنید که شرکت نکنند •
 اطمینان حاصل کنید که صابون دست و ضدعفونی کننده به مقدار کافی ھست •
 .نظافت دست را در نظر بگیریدھای اندازی ایستگاهراه •
 نظافت و تامین صابون و دستمال توجه کنید. دفعاتھا به در دستشویی •
 ھایی که در معرض لمس ھمگان است را افزایش دھید.دفعات نظافت قسمت  •
  کنندگان را به حفظ عادات بھداشتی خوب مثل شستشوی مرتب دست دعوت کنید.شرکت  •

 
 

 راھنما برای مدارس 
اگر یک مورد کند. اداره بھداشت ھوستون درحال حاضر تعطیلی مدارس را توصیه نمی 

COVID-19 کند تا در یک مدرسه شناسایی شود، اداره بھداشت با آن مدرسه و ناحیه ھمکاری می
 بھترین تدابیر از جمله تعطیلی مدرسه را تعیین کند. 

کودکان از  ،این ویروسر دکنیم این است که که ما در حال حاضر تعطیلی مدارس را توصیه نمیعلت آن
اند. به عالوه، وقتی بعضی مدارس مدت کوتاھی در جریان شیوع آنفلوآنزای نبودهھای پرخطر گروه

H1N1  بسته شدند، ما دیدیم که کودکان زیادی ھمچنان در فضاھای گروھی جمع شده و ھمچنان با
 ھای عادی خود ادامه دھند. دیگر تماس داشتند. کودکان تا حد ممکن باید به آموزش و فعالیتیک

 
ھا احترام اداره بھداشت ھوستون به تصمیم انفرادی مدارس درباره تعطیلی یا تعویق فعالیت عالوه، به

 داند. گذارد، چرا که مدرسه نیاز اجتماع خود را بھتر میمی
 

ھا را در معرض ریسک ای مثل سیستم ایمنی ضعیف دارند که آنھای زمینهبعضی کودکان بیماری
کنندگان خدمات بھداشتی ای دارند باید با تامینکه بیماری زمینه انیدکمراقبین کودھد. باالتری قرار می

 ھا خانه بمانند، مشورت کنند. که آیا فرزندان آنخود درباره آن
  

 
 

 برای افراد بیمار 
 

ھای بیرون نروید. مگر در موارد ضروری، از مکان، بیمار ھستیدوقتی بیمار ھستید در منزل بمانید. وقتی 
پزشکی دوری کنید. اگر به نوعی بیمار ھستید قبل از رفتن به مطب دکتر، تماس بگیرید. 
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 برای عموم مردم
خانه سالمندان پرھیز کنید. ھا، مراکز درمانی بلندمدت یا حتی اگر بیمار نیستید، از رفتن به بیمارستان •

جا نمانید و از دیگر بیماران شش فوت اگر مجبور ھستید به یکی از این مراکز بروید، مدت زیادی آن
 فاصله بگیرید. 

 ھای بخش که یک وضعیت پزشکی اورژانسی داشته باشید. اورژانس نروید، مگر آن  بخش به •
 اورژانس باید به کسانی رسیدگی کنند که در وضعیت حیاتی ھستند. 

ھای تنفسی دارید، با یک متخصص خدمات بھداشتی اگر عالئمی مثل سرفه، تب یا سایر بیماری  •
 تماس بگیرید. باید قبل از رفتن تماس بگیرید. 

توانید دستان خود را ثانیه دستان خود را بشویید. اگر نمی  20مرتب با آب و صابون به مدت حداقل  •
 ضدعفونی کننده دست استفاده کنید. بشویید، از 

 از لمس کردن چشمان، بینی و دھان خود با دستان نشسته پرھیز کنید.  •
زید. اگر دستمال ندارید، از قسمت سرفه و عطسه خود را با دستمال پوشانده و دستمال را دور بیندا •

 آرنج آستین خود استفاده کنید. از دست برای گرفتن سرفه و عطسه استفاده نکنید. 
به قدر کافی استراحت کنید، به میزان کافی مایعات بنوشید، غذاھای سالم بخورید و استرس خود را  •

 مدیریت کنید تا ایمنی شما قوی باشد. 
 HoustonEmergency.orgکند. برای دریافت اطالعات جدید به تغییر می مطلع باشید. اطالعات مدام •

 سر بزنید. 
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