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در صورتی که در معرض COVID-19 قرار گرفتید

ماندن در خانه و نرفتن به سرکار و مدرسه پس از مواجهه با فرد مبتال به COVID-19 می تواند بسیار دشوار باشد. همچنین دور ماندن از افرادی 

که COVID-19 دارند و با شما زندگی می کنند احتماالً بسیار دشوار است. به همین دلیل است که CDC توصیه های قرنطینه خود را به روز کرده 

است و به افراد پس از قرارگیری در معرض COVID-19 توصیه به خانه ماندن نمی کند. با این حال، باید اقدامات احتیاطی الزم را برای حفاظت 

از دیگر افراد انجام دهید: 

به مدت 10 روز پس از قرار   •
گرفتن در معرض ویروس، 

هنگام حضور در کنار دیگران و 

فضاهای عمومی، از ماسکی با 

اندازه مناسب استفاده کنید. 

5 روز کامل پس از قرارگیری   •
 ،COVID-19 در معرض

آزمایش بدهید.

  COVID-19 مراقب عالئم  •
باشید. اگر بیمار شدید، در 

خانه بمانید، دستورالعمل 

جداسازی را رعایت کنید.  

پس از قرار گرفتن در معرض ویروس، 5 روز صبر کنید و سپس تست بدهید. این زمان اجازه می دهد 

تا ویروس به اندازه  قابل تشخیص در تست ، در بدنتان جمع گردد. بسته به نوع تست و داشتن عالئم در زمان 

تست عالئم، ممکن است مجبور شوید بیش از یک بار تست بدهید. اگر پس از قرار گرفتن در معرض ویروس، 

تست شما مثبت شد، دستورالعمل های ایزوله را رعایت کنید. 

اگر کمتر از 90 روز )حدود 3 ماه( از زمان مثبت شدن تست COVID-19 شما گذشته است، پس از قرار گرفتن در معرض ویروس تا زمانی 

که عالیم جدید یا بدتر شونده ندارید، تست مجدد ندهید. با این حال، اگر عالیم جدید یا بدتر شونده دارید یا بیش از 90 روز از زمان مثبت 

شدن تست شما گذشته است، باید دوباره تست بدهید. 

مراقب عالیم COVID-19 باشید و اگر بیمار شدید، بالفاصله تست بدهید.

کاهش حس بویایی یا 

چشایی

دردهای گلو دردسرفه

عضالنی

تنگی نف تب

(درجه حرارت 4/100 درجۀ فارنهایت یا 
38 درجۀ سانتیگراد یا باتر یا احساس 

گرگرفتگی)
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24 ساعت

آزمایش 
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اجازه استفاده از تصویر ادارۀ بهداشت کانتی سالت لیک

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/#isolate-if-test-positive
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

