
چگونه از خودم و دیگران 

 محافظت کنم

های عمومی از پوشش هنگام حضور در مکان•

 صورت استفاده کنید

از دیگران فاصله بگیرید (دو متر)فوت  6•

هایتان را بشویید یا از طور مکرر دستبه•

 کننده دست استفاده کنیدضدعفونی

وقتی بیمار هستید، در خانه بمانید و دیگران را •

 نیز به این کار تشویق کنید

 برای جلوگیری از گسترش بیماری، از پوشش صورت استفاده کنید

اداره سالمت عمومی ایالت  ) California Department of Public Health،  2020نوامبر سال  16در 

شده، همه روزرسانیهای بهدستورالعملمطابق با الزامات این . روزرسانی کردهای مربوط به پوشش صورت را بهدستورالعمل( کالیفرنیا 

برای کسب اطالعات  .  افراد باید همواره هنگام خروج از خانه از پوشش صورت استفاده کنند، البته برخی موارد استثناء نیز وجود دارند

 .مراجعه کنید cdph.ca.govبیشتر درباره اینکه چه کسانی از پوشیدن پوشش صورت معاف هستند، به 

COVID-19  شیوعچگونه

 یابد؟ می

COVID-19 تنفسی که موقع سرفه،   هایک از طریق قطر

عطسه، صحبت کردن یا آواز خواندن فرد آلوده به اطراف  

های ریز به فاصله  این قطره . یابدشوند، انتقال میپخش می

کنند و روی دهان  در هوا حرکت می(  دو متر) شش فوت 

.  شوندآیند یا استنشاق میرافمان فرود می یا بینی افراد اط 

توسط افرادی که هیچ عالمت  COVID-19همچنین، 

اند نیز قابل انتقال دانند مبتال شده بیماری ندارند و حتی نمی

 . است

چرا باید از پوشش 

 صورت استفاده کنم؟

گزارش   کنترل  )  CDCطبق  پیش مرکز  ، (بیماریگیری  و 

می نشان  اخیر  موردی  پوشش  تحقیقات  از  استفاده  که  دهند 

گسترش   از  می   COVID-19صورت  .  کندجلوگیری 

گزارش   طبق   Journal of theهمچنین، 

American Medical Association ( مجله

آمریکا پزشکی  برای  (انجمن  مهمی  ابزار  صورت  پوشش   ،

ری  تواند گسترش این بیمااست که می  COVID-19مقابله با  

کند متوقف  اضافه  .  را  الیه  یک  ایجاد  با  صورت  پوشش 

قطرمی حرکت  از  به    هایک تواند  آن  انتقال  و  هوا  در  تنفسی 

 . سایر افراد جلوگیری کند

ام که پوشیدن ماسک صورت شنیده

 کند؟ از من محافظت نمی

دهند که اگر همه افراد از پوشش صورت  تحقیقات نشان می

یا حتی متوقف        ک ند  COVID-19 شیوعاستفاده کنند، 

دهند که  عالوه، شواهد روزافزون نشان می به . شودمی

از فردی که    نیز تا حدی ایپوشش صورت یا ماسک پارچه 

 .کندآن را پوشیده است محافظت می

یکی از قدرتمندترین   صورت  ایپوشش پارچه  .دفاع نیستیمبی  COVID-19ما در برابر : »گوید، می CDC، مدیر Robert R. Redfieldدکتر 

های اجتماعی  صورت همگانی در محیط              خصوصا  اگر به  -هایی است که برای کاهش سرعت گسترش ویروس و متوقف کردن آن در اختیار داریم سالح 

.« شان محافظت کنندهمه مردم آمریکا وظیفه دارند از خود، خانواده و جامعه. استفاده شود
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چه کسانی نباید از پوشش صورت 

استفاده کنند؟

:افرادی که

 دارند سن سال 2کمتر از •

 مشکل تنفسی دارند•

 شنوا هستندکم•

شان بردارندتوانند ماسک را از صورتبدون کمک دیگران نمی•

 استفاده از ماسک خطرناک استکنند که در مکانی کار می•

 نوشیدن در رستوران هستند/در حال خوردن•

 (سواری، دویدندوچرخه)کنند در فضای باز ورزش می•

منابع

برای مشاھده نسخھ کامل دستورالعملھا، بھ وبسایت اداره 
سالمت عمومی ایالت کالیفرنیا مراجعھ کنید 

 بیماریگیری و پیشمراکز کنترل 

ایالت کالیفرنیا اداره سالمت عمومی

 Sacramentoشهرستان 

 فوت

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/default.aspx

