در مقابل کووید –  19از خود و فامیلتان
محافظت نمایید
واکسن بگیرید – چون امن ،موثر و رایگان است

همه واکسنهای کووید –  19که در حال حاضر در کالیفرنیا ارائه میشوند امن بوده و در وقایه از شدت گرفتن مریضی
ناشی از کووید 19-موثر هستند .واکسن گرفتن از شما و کسانی که دوستشان دارید ،محافظت میکند .شهروندان
		
کالیفرنیایی از سن  12و بیشتر ،حاال واجد شرایط واکسیناسیون هستند .برای دریافت واکسن با نمبر تلیفون
 )833( 422-4255به تماس شوید و یا به ویبسایت  myturnمراجعه نمایید .کسانی که در مراسم کالن یا
محیطهای مراقبت صحی حضور مییابند ،باید کارت واکسیناسیون یا نتیجه منفی تست کرونای خود را ارائه دهند.

در اماکنهای عمومیبسته ماسک بپوشید

به دلیل اف زایش مبتالیان به کووید –  19و بسترهای ناشی از آن ،مسئولین کالیفرنیا از تمام یمردم ،صرفنظر از
وضعیت واکسیناسیون آنها ،تقاضا دارد که در اماکن عموم یبسته (مثل فروشگاهها و تاالرهای سینما) ماسک
بپوشند .تمام یاشخاصی که بطورمکمل واکسن نشدهاند ،حتم ا ً باید در اماکن بسته عموم یماسک بپوشند .1ممکن
است قوانین بازدارنده محلی و محیط کار بیشتری اج را شوند .تمام یمردم باید در وسایل ت رانسپورت عموم ی(مثل
میدان هوای یها ،طیارهها ،قطارها ،ب سها ،ایستادگاههای بس) و محی طهای م راقبت صحی ،مکاتب ،K-12
محی طهای م راقبت از طفل ،م راکز بازپروری ،م راکز سردسازی و پناهگاهها ماسک بپوشند .است راتژیهای پی رامون
استفاده از ماسک را در اینجا بخوانید.
اگر مریض هستید ،در خانه بمانید و تست بدهید
اگر احساس مریض بودن م یکنید ،در خانه بمانید و اگر عالیم ابتال به کووید –  19را در خود مشاهده م یکنید،
حتی اگر واکسن شدهاید هم تست کرونا بدهید .است راتژیهای پی رامون تست را در اینجا بخوانید.
هوای فضاهای بسته را تهویه کنید
تهویه هوای خوب در فضاهای بسته م یتواند خطر انتشار کووید –  19را کاهش دهد .در صورت امکان ،کلکی نها
و دروازههای اتاق را باز کنید ،سیست مهای مرکزگرم یو تهویه هوا را فعال کنید و از تصفیه کننده هوای قابل حمل
استفاده نمایید .است راتژیهای پی رامون تهویه هوا را در اینجا بخوانید.

در  CA Notifyثبت نام کنید

اگر تلیفون اندروید دارید ،در  ،CA Notifyسیستم اطالع رسانی همگانی کالیفرنیا ،ثبت نام کنید .با این سیستم
ت بیشتر پی رامون انجام تست و
اگر در معرض کووید –  19ق رار گرفته باشید ،هشدار دریافت م یکنید و معلوما 
اقدامات بعدی به شما ارائه خواهد شد .ثبت نام در .CA Notify
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بعد از گذشت حداقل دو هفته از دریافت دوز دوم واکسن فایزر/مدرنا یا دو هفته بعد از
دریافت تک دوز واکسن  ،J&Jبطورمکمل واکسن شدهاید.

کود  QRرا اسکن کنید تا لینکهای
مرتبط با این بروشور را مشاهده نمایید.
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