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در صورتی که در معرض کووید ۱۹-قرار گرفتید
در صورتی که در معرض کووید ۱۹-قرار گرفتید ،باید خود را قرنطینه کنید .این بدان معناست که شما در زمان آلودگی فردی مبتالء
به کووید ۱۹-در تماس نزدیک با وی بودهاید.
در طول قرنطینه ،باید در خانه مانده و تا حد ممکن از افراد دور بمانید .نباید به سر کار ،مدرسه ،فعالیتهای فوق برنامه ،مراسم
مذهبی ،دورهمیهای فامیلی ،یا دیگر فعالیتها بروید.

در این شرایط میتوانید قرنطینه را پایان دهید:

10
روز

7

روز

در صورت عدم انجام تست ۱۰ ،روز پس از تماس .در صورتی که عالئم کووید ۱۹-را ندارید ،میتوانید قرنطینه را
 ۱۰روز پس از آخرین تماس نزدیک با فردی که آزمایش مثبت داشته است پایان دهید.
در صورت منفی شدن تست ۷ ،روز بعد از تماس با فرد آلوده .میتوانید روز ۷ام قرنطینۀ خود تست بدهید.
اگر نتیجۀ تستتان منفی شد و هیچ کدام از عالئم کووید ۱۹-را نداشتید ،میتوانید قرنطینۀ خود را پایان دهید.
برای تست دادن ،باید حداقل  ۷روز از تماس شما با فرد آلوده گذشته باشد .این زمان اجازه میدهد تا ویروس به
ت قابل تشخیص باشد در بدنتان جمع گردد .به منظور تستدهی ،میتوانید از تست  PCRیا
اندازهای که در تس 
تست فوری آنتیژن استفاده کنید.
تا زمان دریافت نتیجۀ تست باید در قرنطینه بمانید.

این دستورات در مورد افرادی که کام ً
ال واکسینه شدهاند یا کسانی که با افراد مبتال به
کووید ۱۹-زندگی میکنند قابل اطالق نیست.
• در صورتی که کامال ً واکسینه شدهاید ،پس از تماس با فردی که کووید ۱۹-دارد ،نیازی به قرنطینه ندارید .از طریق نشانی
 coronavirus.utah.gov/vaccineمیتوانید مرکز ارائۀ واکسنی را در نزدیکی خود پیدا کنید.

• اگر با فردی زندگی میکنید که تست کووید۱۹-ش مثبت شده باشد ،باید به مدت  ۱۰روز در قرنطینه بمانید ،حتی اگر عالئمی را از
خود بروز ندهید یا نتیجۀ تستتان مثبت شود.
عالئم را تا  ۱۴روز بعد از تماس پایش کنید .در صورتی که در حین قرنطینه بیمار شدید یا عالئم کووید ۱۹-در شما بروز پیدا کرد ،فورا ً
خود را ایزوله کنید و تست کووید ۱۹-بدهید.
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دیگر عالئم شایع کووید ۱۹-را میتوانید از طریق این نشانی پیدا کنید:
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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