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اگردرمعرضکووید-19قرارگرفتهاید

پس از قرار گرفتن در معرض فردی که مبتال به کووید - 19 است، ماندن در خانه و نرفتن به کار یا مکتب می تواند بسیار سخت باشد. دور نگه 

داشتن خود از افرادی که مصاب به کووید - 19 هستند و در خانه خود زندگی کردن بسیار دشوار است. به همین دلیل است که CDC توصیه 

های قرنطین خود را به روز کرد و دیگر به افراد توصیه نمی کند پس از قرار گرفتن در معرض کووید - 19 در خانه بمانند. با این حال، شما هنوز 

هم باید اقدامات احتیاطی را برای محافظت سایر افراد انجام دهید: 

 به مدت 10 روز پس از قرار گرفتن 	 

در معرض وایروس، به هنگام 

حضور در اطراف دیگران و در 

اماکن عمومی، از ماسک مناسب 

استفاده کنید. 

 5 روز پس از قرار گرفتن در معرض 	 

کووید - 19 خود را معاینه کنید.

 مراقب عالئم کووید - 19 باشید. 	 

اگر مریض شدید، در خانه بمانید، 

دستورالعمل های تجرید را دنبال 

کنید و خود را معاینه کنید.  

 برای دادن آزمایش، تا 5 روز بعد از قرار گرفتن در معرض وایروس صبر کنید. این مدت زمان به 

وایروس اجازه می دهد به قدر کافی در بدن شما افزایش پیدا کند تا به وسیله آزمایش قابل شناسایی باشد. 

بسته به نوع تستی که انجام داده اید و اینکه آیا در زمان تست عالئمی داشته اید یا خیر، ممکن نیاز به انجام 

بیش از یک بار تست داشته باشید. اگر بعد از قرار گرفتن در معرض وایروس، جواب تست مثبت شد، 

رهنمایی های تجرید  را دنبال کنید. 

به شما توصیه می کنیم اگر کمتر از 90 روز )حدود 3 ماه( از اولین تست مثبت کووید - 19 شما می گذرد و عالیم جدید یا سخت تر ندارید، 

تست ندهید. اما اگر عالیم جدید یا سخت تر دارید یا بیش از 90 روز از مثبت شدن تست شما گذشته است، باید دوباره تست بدهید. 

متوجه عالیم کووید - 19 باشید، در صورت مریض شدن فوراً تست بدهید.

 کم شدن حس
بویایی یا چشایی

سرفه سوزش گلو تبنفس تنگیشاریدگی یا درد عضله

 درجه حرارت 100.4 درجه(

 فارنهایت یا 38 درجه سانتیگراد

)یا باالتر یا احساس تب
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تصویر توسط اداره صحت کاونتی Salt Lake ارائه شده است

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

