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 دهد ، کاهش تعداد افراد مبتال انجام میCOVID-19های دیگری برای کاهش انتشار گام Houstonاداره بهداشت 

 

هایی با هدف های دیگری برای محافظت از سالمت جامعه با تعریف الزامات برداشته و توصیهگام Houstonاداره بهداشت 

 دهد.  و کاهش تعداد افراد مبتال ارایه می ( COVID-19کاهش انتشار ویروس کرونای جدید )

 صبح:   8ساعت  2020مارس،   17تاریخ اجرا از تاریخ 

 

 روز تعطیل شوند. 15های شبانه باید به مدت بارها و کلوپ •

 

 روز غذاخوری در محل را تعطیل کنند. 15مراکز خدمات غذایی باید به مدت   •

 

کنند و خواروبار تحویل درب منزل و تحویل در ماشین و تحویل از طریق ثالث کار می بر، هایی که بصورت بیرون رستوران 

ها مشمول این الزامات نیستند. فروشی 

 
 

را به عموم تعمیم داده است. این اداره اکنون به  COVID-19راهنمای حفظ فاصله اجتماعی مربوط به  Houstonاداره بهداشت 

 شود، دوری کنند.  تر که موجب تماس نزدیک با دیگران می های ده نفره یا بیشکند که از گروه توصیه می  Houstonهمه اهالی 

 

 Houstonراهنمایی برای همه اهالی  

  

 تر دوری کنید.نفره یا بیش 10از اجتماعات  •

ماشین، دریافت هایی مثل تحویل در از گزینه -ها پرهیز کنیدها و فود کورت از خوردن و آشامیدن در بارها، رستوران  •

 حضوری یا تحویل استفاده کنید.

 

 از سفرهای اختیاری، سفر بابت خرید و بازدیدهای اجتماعی پرهیز کنید. •

که هدف ارایه مراقبت های مراقبت و نگهداری بلندمدت بازدید نکنید، مگر آن از خانه سالمندان یا بازنشستگان یا مکان  •

 در مواقع بحرانی باشد.

  

 سالمت سالم را تمرین کنید:عادات  •
o  های نشسته خودداری کنید. از تماس با چشم، بینی و دهان با دست 
o  سرفه و عطسه خود را با دستمال بپوشانید و دستمال را دور بیندازید.  اگر دستمال ندارید، از آرنج آستین خود

 های خود برای گرفتن عطسه یا سرفه استفاده نکنیداستفاده کنید. از دست 
o ها ریسک باالتری در ابتال به ویروس کرونا داشته ز تماس نزدیک با افراد بیمار پرهیزکنید، به ویژه اگر آن ا

 باشند. 
o  به مقدار زیاد استراحت کنید، مایعات فراوان بنوشید، غذاهای سالم بخورید و استرس خود را مدیریت کند تا

 سیستم ایمنی خود را قوی نگه دارید.

 ر منزل کار یا تحصیل کنید.در صورت امکان، د •

ها، تسهیالت مراقبت بلندمدت یا خانه سالمندان تا حد ممکن پرهیز حتی اگر مریض نیستید، از مراجعه به بیمارستان  •

 فوت فاصله بگیرید. 6کنید.  اگر نیاز به بازدید از این مراکز دارید، زمان را کوتاه کنید و از دیگر بیماران 
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نیت ملی، در یک صنعت زیرساختی مهم مثل خدمات مراقبت بهداشتی و دارویی و تامین غذا اگر طبق تعریف اداره ام •

کنید، شما مسئولیت دارید برنامه کاری عادی خود را رعایت کنید.   شما و کارفرمای شما باید اصول فعالیت می 

 را برای حفاظت از سالمت خود درمحل کار را رعایت کنید. CDCراهنمای 

کند.  برای دریافت اطالعات جدید مرتب از باشید. اطالعات مرتب تغییر می مطلع  •

HoustonEmergency.org/Covid19  .بازدید کنید 

 افراد در معرض ریسک عبارتند از:  

 ساله و باالتر.  60افراد  •

 ای مثل بیماری قلبی، بیماری ریوی یا دیابت دارند.افرادی که بیماری زمینه •

 سیستم ایمنی ضعیف دارند.افرادی که  •

 زنان باردار. •

ها باید در منزل بماند، که آیا فرزند آن کنندگان خدمات بهداشتی درباره آن ای دارند باید با تامین مراقبین کودکانی که بیماری زمینه

شود باید با می  خواهد بداند آیا وضعیت او، موجب ایجاد ریسک ویروس کرونای جدید برای او مشورت کنند. هر فردی که می 

 کننده خدمات مراقبتی خود مشورت کند. تامین 

 

 راهنمایی برای محیط کار و کسب و کارها 

هایی کار کنند که خطر تماس نزدیک با تعداد زیاد افراد را هایی را اتخاذ کنند تا کارکنان بتوانند به روشکارفرمایان باید گام

 دهد.کاهش می 

 کارفرمایان باید:

 های دورکاری را برای حداکثر تعداد ممکن از کارکنان مهیا کنند.گزینه •

 

پذیر کارکنان را به ماندن در خانه در زمان بیماری ترغیب کنند و در پرداخت مزایای مرخصی استعالجی انعطاف •

 باشند.

 

 .شود، به تعیین ساعات ورود مختلف بیندیشندزمان وارد می برای کاهش تعداد افرادی که هم •

 راهنمایی برای افرادی که بیمار هستند

  وقتی بیمار هستید، درخانه بمانید.  •

  وقتی بیمار هستید، بیرون نروید.  •

  که ضروری باشد.های پزشکی دوری کنید، مگر آن بطور کلی، از مکان  •

 اگر به هر نحوی بیمار هستید، قبل از حضور در متن پزشک خود، تماس بگیرید.   •

های اورژانس باید بتوانند به کسانی که  بخش  که وضعیت پزشکی اورژانس دارید. به بخش اورژانس نروید، مگر آن •

 نیاز خیلی بحرانی دارند، کمک کنند.

  

باید قبل از   ی دارید، با یک متخصص خدمات بهداشتی تماس بگیریداگر عالئمی مثل سرفه، تب یا سایر مشکالت تنفس •

   مراجعه، تماس بگیرید.

 

  2020مارس،  16به روز شده در: 


