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را  به کاهش می برد، و کاهش  COVID-19ریاست صحیحه هیوستون قدم های اضافی را می گیرد که سرعت گسترش 

 تعداد افراد درگیر شده 

ریاست صحیحه هیوستون قدم های اضافی را می گیرد برای محافظت جامعه ما با استفاده از مقررات و توصیه ها به منظور 

 ( و تعداد افراد درگیر را کاهش می دهد.  COVID-19گسترش نوول کورونا ویروس )کاهش سرعت 

 ساعت صبح:  8از  2020مارچ  17مؤثر است از 

 روز بسته شوند. 15میخانه ها و کلب های شبانه باید   •

 روز متوقف کنند.  15تاسیسات خدمات غذایی باید خدمت غذاخوری در محل را برای مدت  •

انندگی مواد غذایی، خدمات تحویل شخص ثالث و فروشگاه های عمومی تحت تأثیر شرایط نیستند. . رستوران، تحویل و ر

 

به را برای مردم عمومی وسعت داد. این ریاست اکنون  COVID-19ریاست هیوستون راهنمود های دوردستی اجتماعی درباره 

این در جایی که ارتباط نزدیک با دیگران برقرار خواهند کرد،  همه هیوستونی ها توصیه می کند که از گروه های ده یا بیشتر از  

 دوری کنند. 

 رهنمود برای تمام هیوستونی ها  

 یا بیشتر نفر اجتناب کنید. 10از اجتماع  •

 از خوردن یا آشامیدن در کافه ها، رستوران ها و ساحات های غذا خوری اجتناب کنید.  •

 از سفرهای اختیاری، سفرهای خرید و بازدیدهای اجتماعی خودداری کنید. •

 آسائشکاه های پیران یا بازنشستگی یا مراکز برای مراقبت طوالنی را دیدنی نکنید، مگر اینکه شرایط بحرانی باشد.  •

 عادت های سالم و طبی را حفظ کنید:  •
o  .از دست زدن به چشم، بینی و دهان خود با دست های شسته نشده خودداری کنید 
o  سرفه و عطسه های خود را با یک دستمال/بافت بپوشانید و بافت را دور بیندازید. اگر بافت ندارید، از آرنج

 دستان خود استفاده نکنید. آستین خود استفاده کنید. برای پوشاندن سرفه و عطسه از 
o  از تماس نزدیک با افرادی که مریض هستند خودداری کنید، به خصوص اگر در معرض خطر بیشتری برای

 کرونا ویروس هستید. 
o  استراحت فراوان کنید، به مقدار زیاد مایعات بنوشید، غذاهای سالم بخور و استرس/افسردگی خود را کنترل

 ا قوی نگه دارید.    کنید تا مصونیت ایمنی خود ر

 اگر ممکن باشد، از خانه کار یا مشاغل مدرسه را انجام دهید. •

حتی اگر بیمار نیستید، تا حد امکان از مراجعه به شفاخانه ها، امکانات مراقبت طوالنی مدت یا خانه های پرستاری  •

در آنجا محدود کنید و شش پا/فت ها خودداری کنید.  در صورت نیاز به بازدید از یکی از این امکانات، زمان خود را 

 از بیماران دور نگه دارید.   

اگر در یک زیرساخت صنعت مهم کار می کنید، طوریکه توسط وزارت امنیت وطن تعریف شده است، مانند خدمات  •

مراقبت طبی و درملتونی و عرضه مواد غذایی، شما مسئولیت مخصوص برای حفظ برنامه کاری عادی خود دارید.  

 پیروی کنید تا در محل کار از سالمتی شما محافظت کنید. CDCا و استخدام کننده شما باید از راهنمود شم

 مقرر بازدید کنید.  HoustonEmergency.orgآگاه باشید.  معلومات متواتر تغییر می کند. برای معلومات جدی به  •

 افراد در معرض خطر باالتر عبارتند از:

 باالتر.ساله و   60افراد  •

 مبتالیان به شرایط طبی اساسی بشمول بیماری های قلب، بیماری ریه یا مرض دوالب/ دیابت. •
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 افرادی که ضعیف سیستم ایمنی بدن را دارند. •

 زن های باردار/حامله. •

ن مراقبت های مراقبان كودكان دارای شرایط طبی اساسی در مورد اینكه فرزندانشان در خانه بمانند یا نه، باید با ارائه دهندگا

طبی مشاورت كنند. هرکسی که سوال/تشویش دارد درمورد اینکه وضعیت آنها باعث خطر ابتال به نوول کرونا ویروس است، 

 باید با ارائه دهندگان مراقبت های طبی خود مشاورت کند.

 

 راهنمود برای محل کار و مشاغل 

ش هایی که ارتباط نزدیک با تعداد زیادی از افراد را به حداقل می  استخدام کننده گان باید برای دستیابی کارکنان خود به رو 

 رساند، اقدامات هایی را برای این امکان پذیرتر بگیرند.

 استخدام کننده گان باید:

 گزینه های ارتباط تلفنی را برای هرچه بیشتر کارمندان به حداکثر برسانید. •

بمانند و انعطاف پذیری را در مزایای مرخصی بیماری به حداکثر  از کارمندان بخواهید در هنگام بیمار بودن در خانه •

 برسانند.

 زمان های شروع و پایان متغیر را در نظر بگیرید تا اجتماع تعداد زیادی از افراد در همان زمان کاهش یابد   •

 

 راهنمود برای افراد مریض  

 وقتیکه بیمار هستید در خانه بمانید.  •

 وقتیکه مریض هستید در مالء عام بیرون نروید.  •

 به طور کلی از تنظیمات طبی خودداری کنید، مگر اینکه الزم باشد.  •

 اگر به هر علت بیمار هستید، قبل از رفتن به کلینک متخصص خود، تماس بگیرید. •

الزم است اتاق های اضطراری بتوانند   اینکه اضطرار طبی باشد. .به ااتاق اضطراری نروید، مگر  >1}. •

 به نیازهایی آنها که بیشتر نیاز را دارند، ارائه دهند. 

اگر عالئم مانند سرفه، تب یا سایر مشکالت تنفسی دارید، با یک متخصص مراقبت های طبی تماس بگیرید. قبل از  •

 رفتن باید تماس بگیرید 

 

 

 2020، 16مارچ  روز شده:


