بخشنامه ی در خانه بمانید تا ایمن بمانید
به چه ی
معت است و چه کاری از شما ساخته است؟

فرماندار گری هربرت بخشنامه ای با عنوان "در خانه بمانبد تا ایمن بمانید" برای تمام اهایل یوتا صادر کرده است .این بخشنامه دستوری برای ماندن در محل نیم باشد و
ی
ی
منحت شیوع ویروس کرونا در ایالت و جوامع مان باید انجام دهند.
بیشی به دنبال شفاف سازی اقداما یت است که افراد و کسب و کارها برای کم کردن شیب
سختگیانه تری را در مناطق مختلف یوتا با
این امریه حداقل استانداردهای اجر یات در سطح ایالت را بیان یم کند .مقامات محیل ممکن است امریه و بخشنامه های
ر
مشورت دولت در رشایط خاص اعمال نمایند.

ظرفیت کادر بهدا شت و درمان
درصورت ماندن
در خانه

تعداد بیماران

ی
سالمت تمایم اهایل
این بخشنامه برای
ی
حیات است .درصورت مشارکت
یوتا
ی
ی
همگات یم توانیم شیب منحت را کاهش
جلوگیی کنیم.
دهیم و از مرگ بسیاری
ر

درصورت
نماندن در
خانه

زمان از پیدایش اولین بیمار

 3دلیل برای بخشنامه ی درخانه بمانید تا ایمن بمانید

فشار را از روی منابع کم
یم کند
ماندن در خانه فشار را از روی منابع پزشیک
آنجات که منجر یم
داروت کم یم کند و از
و
ی
ی
شود تا پزشکان و پرستاران اولویت را به
بیماران با ریسک باال بدهند ،جان بسیاری را
نجات خواهد داد.

فشار را از روی بیمارستانها
کم یم کند
ماندن در خانه فشار را از روی
بیمارستان ها و کادر درمان کم یم کند.

ی
منحن را کم میکند
شیب
ماندن در خانه به مرور زمان از شیوع
بیماری کرونا کم یم کمد.
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این بخشنامه بدین معناست که از اهایل یوتا انتظار یم رود تا حد امکان در ی ی
میل بمانند .
این بخشنامه شامل دستورالعمل های مشخیص برای همه ی افراد است( .افراد  60سال به باال و بیماران مبتال به امراض
جدی) و کودکان.
تمایم افراد:

افراد با ریسک باال:
سفرهای خود را محدود به سفرهای یضوری کنید

تا حد امکان در ی ی
میل بمانید

غی یضوری با دوستان و آشنایان را محدود کنید
مالقات های ر

تا جاییکه میتوانید دورکاری کنید

تعامالت ر ی
فیییک با سایر افراد با ریسک باال را محدود کنید ،بجز
اعضای خانواده یا هم خانه های خود

تعامالت اجتمایع تان را با تلفن و از طریق ویدئو چت انجام دهید

سفرهای تفرییح را محدود کنید

پس از سفر و یا تعامل با فرد دارای عالئم مشکوک به کرونا ،خود را به
مدت  14روز قرنطینه نمایید
فاصله گذاری مناسب اجتمایع را رعایت نمایید

دورهیم با افراد خارج از دایره ی خانه و خانواده ی خود را محدود کنید
از ش زد ن به بیمارستان ها ،خانه های سالمندان و سایر مکان های
ی
درمات خودداری کنید

ری
قوانی استاندارد بهداشت را با جدیت تمام اجرا نمایید
به دیگران کمک کنید تا آنها ر ی
نی به این اصول پایبند باشند

به بچه ها اجازه ی استفاده از وسایل
بازی عمویم را ندهید.

در خانه ،در کالسهای مدرسه رشکت کنید

کودکان

قرار بازی حضوری و یا فعالیت های مشابه را
نگذارید و درآنها رشکت نکنید

توصیه به ورزش و پیاده روی
ی
درصورت توصیه یم شود که فاصله ی اجتمایع  6فوت را رعایت نمایید و
ورزش در فضای آزاد و پیاده روی
از ورزش های گرویه ر ی
پرهی کنید.

سفرها باید محدود به منطقه ی خوتان باشد
ری
زمی های بازی و محل های تفری ح بسته هستند .تمایم سفرها محدود به سفرهای کاری و سفرهای یضوری
در منطقه ی خوتان یم باشد.

دورکاری از ی ی
منل و یا در دفن
کارهات که باز هستند موظف به اجرای تمام دستورات بهداشت عمویم یم باشند ،در صورت
کسب و
ی
امکان ،پیشنهاد دورکاری را به کارمندان بدهید ،سیاست های شسختانه رعایت بهداشت را جدی
بگیید ،و ر ی
میان فواصل اجتمایع را در محل کار افزایش دهید.
ر
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