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، اداره صحت عامه کالیفرنیا  2022مارچ  12در 

(CDPH  به روزرسانی جدیدی برای رهنمای )

در   K-12برای مکاتب  19-صحت عامه کووید

کالیفرنیا منتشر کرد. به روزرسانی ها بشمول 

تغییراتی در توصیه های پوشش و قرنطین هستند.  

ضمن رهنمای اصلی، به روزرسانی هایی برای  

رویکرد ردیابی گروپی برای متعلمینی که در یک  

قرار گرفته اند   19-در معرض کووید K-12محیط 

 نیز تطبیق شد.

رک بهتری از  تحقیقات در حال انجام همچنان د

فراهم می سازند. اصول اساسی این   19-کووید

رهنما همچنان بر باز نگه داشتن امن همه مکاتب 

K-12  برای اشتراک حضوری همه اطفال است. از

زمان بازگشت تعلیم حضوری، مکاتب کالیفرنیا 

را سپری نمایند و به   19-توانسته اند دو موج کووید 

معی برای ایجاد  طرف وقایٔه درازمدت و مسئولیت ج

مکتب حضوری مصئون از طریق مرحله بعدی 

 اقدامات کاهشی پیش بروند.

 

برای کاهش انتقال در مکتب، ادامه اجرای یک 

رویکرد چند الیه حیاتی است. این بشمول به روز  

، پوشیدن ماسک،  19-بودن واکسیناسیون کووید

ماندن در خانه در وقت مریضی، انجام تست در  

صورت ضرورت و بهبود کیفیت هوای داخلی 

  CDPHمکاتب است، اما محدود به اینها نمی شود. 

وصیه های مراکز کنترول و وقایه از  به تطبیق ت

( AAP( و اکادمی اطفال امریکا )CDCمریضی )

 ادامه می دهد.

 

-Kبرای مکاتب  19-رهنمای صحت عامه کووید

بازنگری خواهد   CDPHبطور منظم ذریعه  12

 شد.

 

 

پوشیدن تا فعالً هم یکی از مؤثرترین و آسان ماسک 

  19-انتقال کوویدترین اقدامات مصئونیتی در کاهش 

مارچ، استفاده از ماسک از حالت   12است. از 

الزامی به اکیدا توصیه شده تغییر کرد. قبل از این  

( جدول  Mark Ghalyتغییر، داکتر مارک غالی )

ذیل را ارائه نممود که نشان دهنده رهنما های به  

 ماسک های مساعد روز شده در کالیفرنیا است.

ماسک هایی هستند که کیفیت باال، اندازه و قدرت 

فلتر کردن مناسب دارند. این ویژگی ها حفاظت  

مطلوب را از شخصی که ماسک می پوشد و  

منبع برای محافظت از  همچنان کنترول مطلوب

اطرافیان شخص استفاده کننده از ماسک را فراهم  

می سازد. در حال حاضر برای بهترین محافظت،  

CDPH  و صحت عامه شهرستان ساکرامنتو

(SCPH  اکیدا توصیه می کنند که برای محافظت )

از متعلمین و کارمندان به بهترین نحو در محیط  

 ستفاده شود.های سرپوشیده در مکتب از ماسک ا

 

 
اپریل تطبیق می شود:   6از  CDPHبه روز رسانی 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DC

-2021-Guidance-12-19/K-Pages/COVIDDC/

Year.aspx-School-22 
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 ردیابی تماس گروپی

مفهوم ردیابی تماس گروپی را معرفی   CDPHدر جنوری، 

کرد. در آن زمان، مکاتب تشویق شدند تا این استراتژی  

-Kقرنطین را در نظر بگیرند. در جدیدترین نسخه رهنمای 

12، CDPH   مکاتب را به شدت تشویق می کند تا انتقال به

دیگر بررسی   CDCاستراتژی ردیابی گروپی را آغاز کنند. 

ماس را در محیط مکتب توصیه نمی کند.  مورد کلی و ردیابی ت

این سازمان اجرای اقدامات کاهشی مناسب و همچنان اطالع  

  19-رسانی گسترده از در معرض قرار گرفتن احتمالی کووید

 سه جزء اصلی ردیابی گروپی عبارتند از:را توصیه می کند. 

دقیقه )در یک   15به متعلمینی که مجموعا بیش از  •

ساعته( را در یک فضای سربسته   24فاصله زمانی 

مشترک )مانند صنف درس( با شخص مبتال به  

در جریان دوره آلوده کنندگی او سپری  19-کووید

 نموده اند، اطالع دهید. 

متعلمین در معرض قرار گرفته، صرف نظر از   •

، باید با حداقل یک  19-وضعیت واکسیناسیون کووید

از   روز بعد 5الی  3ظرف  19-تست تشخیصی کووید

روز گذشته   90آخرین تماس انجام دهند، مگر اینکه در 

 داشته باشند.  19-کووید

متعلمین در معرض قرار گرفته می توانند به اشتراک   •

، از جمله ورزش و  K-12در تمام فعالیت های مکتب 

فعالیت های فوق درسی ادامه دهند، مگر اینکه عالیم  

نها آ 19-مریضی در آنها ایجاد شود یا تست کووید

 مثبت شود.

دور دوم کیت های رایگان تست کووید  

 خانگی 
حاال هر خانه ای در ایاالت متحده واجد شرایط فرمایش   •

در خانه، از   19 -چهار تست اضافی رایگان کووید

طریق دور دوم پروگرام وزارت صحت و خدمات  

بشری ایاالت متحده و خدمات پستی ایاالت متحده است.  

طریق خدمات پستی به آدرس شما تست ها مستقیما از 

ارسال می شود. به ساکنین کالیفرنیا توصیه می شود  

همین حاال تست هایی را فرمایش دهند تا در صورت  

ضرورت آنها را در دسترس داشته باشند. برای  

( مراجعه  USPSفرمایش به ویب سایت خدمات پستی )

 https://www.covid.gov/tests نمایید.

 

کدام  19-انواع مختلف تست های کووید

 اند؟

 PCRتست 

 در حال حاضر حساس ترین تست موجود است.  •

 در البراتوار تجزیه و تحلیل می شود.  •

ساعت آماده می   72الی  24نتیجه معموال ظرف  •

شود، بنابراین تا زمانی که نتیجه را دریافت کنید،  

احتیاطی را انجام دهید، فکر کنید که مثبت اقدامات 

 هستید 

 تست های انتی جن سریع 

برای گرفتن نتایج سریعتر در زمان احساس   •

مریضی یا به عنوان یک اقدام احتیاطی قبل از  

 تجمع موثر است. 

حساسیت کمتری دارد.  PCRنسبت به تست های  •

اگر در چند روز اول عفونت تست بدهید، زمانی 

که ممکن است میزان وایرس کمتری در بدن شما 

وجود داشته باشد، تست ممکن است وایرس را 

تشخیص ندهد. به این »منفی کاذب« گفته می شود. 

تست شما ممکن است بگوید شما منفی هستید در  

اگر عالیم  حالی که ممکن است مثبت باشید. 

 همچنان ادامه داشت، بهتر است دوباره تست بدهید.

 دقیقه آماده می شود.  15نتیجه در کمتر از  •

 می توان در خانه با کیت تست خانگی انجام داد •

 

بخصوص   -اگر عالیمی دارید که در حال بدتر شدن هستند 

اگر مسن هستید یا مریضی زمینه ای دارید و در معرض خطر  

باید بدون توجه به نتایج تست  -شدید هستید  19-ابتال به کووید

 با داکتر خود مشوره کنید.

 
مکان های تست رایگان شهرستان  

ساکرامنتو را می توانید در ذیل پیدا  

 نمایید: 

-https://www.saccounty.net/COVID

19/-Pages/Symptom

Screening_MobileTestingSite.aspx 
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 سندرم التهابی چند سیستمی در اطفال

ساله   21تر از ، اطفال و نوجوانان پایین CDPHبه گفته 

به سندرم   19-هفته بعد از ابتال به کووید  8ممکن است الی 

( مبتال شوند که یک  MIS-Cالتهابی چند سیستمی در اطفال )

 مریضی نادر اما خطرناک است.

و بیش از یکی از موارد ذیل   تب مداومبشمول  MIS-Cعالیم 

 است: 

 درد بطنی )معده(  •

 استفراغ  •

 اسهال  •

 راش های جلدی •

 سرخی چشم  •

 سرچرخی یا سبکی سر  •

که ضرورت به مراقبت عاجل  MIS-Cعالیم ایمرجنسی 

 صحی دارند عبارتند از: 

 مشکل در تنفس  •

 درد یا فشار در قفسه سینه که از بین نمی رود  •

 سردرگمی جدید •

 ناتوانی در بیدار شدن یا بیدار ماندن  •

جلد، لب ها یا ناخن های رنگ پریده، خاکستری یا  •

 آبی )نظر به رنگ جلد( 

الی هشت هفته بعد از آلوده شدن به   MIS-Cاطفال مبتال به 

SARS-CoV-2   در قسمت های مختلف بدن )»سیستم های

عضوی«( دچار التهاب یا تحریک می شوند. چه طفل عالیم  

را داشته باشد یا نداشته باشد، این التهاب ممکن  19-کووید

است رخ دهد. سیستم های عضوی که می توانند تحت تاثیر  

MIS-C  ،قرار گیرند عبارتند از: قلب، ریه ها، کلیه ها، مغز

جلد، چشم ها و/یا اعضای هاضموی. از آنجا که ذریعه 

SARS-CoV-2  ،ایجاد می شودMIS-C  یک مریضی جدید

اطفال و  راپور شد.  2020است که برای اولین بار در اپریل 

  19-نوجوانان ممکن است در جریان یا بعد از ابتال به کووید

مبتال شوند، بهترین راه برای محافظت از آنها در   MIS-Cبه 

انجام اقدامات روزمره برای جلوگیری از   MIS-Cمقابل 

در خانه و جامعه خود است. این بشمول   19-انتشار کووید

می شود. از عالیم   19-واکسیناسیون اطفال در مقابل کووید

MIS-C  مطلع باشید و از ویب سایت هایCDPH  در مورد

MIS-C :بیشتر بیاموزید 

 

 بروشور، C-MISصفحه داده های  ،C-MISصفحه مریضی 

  ، وC-MISمتداول  سواالت ،را از دست ندهید C-MISعالیم 

 C-MIS.ارتباطات  جعبه ابزار

 ساله  17-5واکسن برای نوجوانان 

مصئون، مؤثر و رایگان هستند.   19-کوویدواکسن های 

ساله و باالتر، در   5اکیدا توصیه می شود که همه اشخاص 

به روز باشند. این بشمول تکمیل  19-تزریق واکسن کووید

سلسله های ابتدایی و دریافت دوز تقویت کننده در صورت  

واجد شرایط بودن است. واکسیناسیون اطفال می تواند به  

ی فامیلی که در صورت آلوده شدن به محافظت از اعضا

در معرض خطر ابتال به مریضی هستند، مانند   19-کووید

یا شدید  اعضای سن کالن فامیل یا کسانی که بطور متوسط 

دچار نقص سیستم دفاعی بدن هستند، کمک کند. ضمن  

این، می تواند به محافظت از جوان ترین اعضای فامیل که  

نیستند کمک  19-یناسیون کوویدتا فعالً واجد شرایط واکس

 کند.

واکسیناسیون می تواند به مکتب رفتن اطفال و اشتراک  

مصئون در فعالیت های گروپی کمک کند. واکسن  

Pfizer-BioNTech  ساله مجاز و   15الی  5برای اطفال

 ساله تایید شده است. 17الی  16برای نوجوانان 

 

یناسیون نظر به سن در روز واکس 19-دوز واکسن کووید

 متفاوت است. 

ساله و باالتر، دوز مشابه   12جوان تر های  •

 کالنساالن دریافت می کنند

 ساله نصف دوز دریافت می کنند.  11الی  5اطفال  •

  واکسنPfizer-BioNTech   برای اطفال

حاوی همان ماده موثر واکسنی است که برای 

ساله به باال تجویز می    12کالنساالن و جوانان 

 شود.

دوم باید سه هفته بعد از اولین دوز تزریق  واکسن  •

 شود.

 19-بربنیاد داده های تست های کلینیکی، واکسن کووید

برای اطفال بی خطر و مؤثر است. همه واکسن ها به شدت 

 تحت نظارت هستند. 

به ندرت  19-اشخاص بعد از واکسیناسیون کووید •

را تجربه کرده اند. برای کسب شدید صحی  اثرات

معلومات بیشتر در مورد مصئونیت واکسن های 

  به این آدرس مراجعه نمایید: 19-کووید

-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

-of-ncov/vaccines/safety/safety

vaccines.html 

اطفال ممکن است عوارض جانبی مانند درد و تورم   •

در محل تزریق یا سردردی، لرزه و تب را تجربه  

 کنند. این عالیم باید در چند روز از بین بروند. 
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 مالقات واکسن و تقویت کنندهوقت 

 

را  Pfizerساله و باالتر که دوز دوم واکسن   12اشخاص 

ساله و باالتر که دوز   18ماه قبل دریافت کرده اند، یا  5حداقل 

  J&Jرا حداقل پنج ماه قبل یا واکسن  Modernaدوم واکسن 

خود را   دوز تقویت کنندهرا دو ماه قبل دریافت کرده اند، باید 

الی   5. دوزهای تقویت کننده تا فعالً برای اطفال دریافت کنند

 ساله توصیه نمی شود.  11

 

مراجعه   MyTurn.ca.govبرای گرفتن وقت مالقات به 

نمایید. در اینجا، هر کسی که واجد شرایط واکسیناسیون در  

کالیفرنیا باشد، می تواند وقت مالقات رایگان را تعیین کند و  

معلومات بیشتری در مورد منابع موجود دریافت نماید. اگر  

 19-ینیک واکسیناسیون کوویداپ کلمی خواهید مکان های پاپ

در شهرستان ساکرامنتو را مشاهده کنید، از 

tiohttps://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccina

Locations.aspx-Clinic-n  ،دیدن نمایید. در حال حاضر

دالری )بسته به   50یا  25بعضی از مکان ها کارت های هدیه 

مکان( برای اشخاصی که اولین یا دومین دوز خود را دریافت 

 می کنند ارائه می کنند. 

چرا بعضی از اشخاص دوز تقویت  

 افت می کنند؟کننده دوم دری

دوز تقویت کننده را به   طرزالعمل CDC، 2022مارچ  29در 

روز کرد تا واجد شرایط بودن بعضی از اشخاص را برای  

ساله و   50دریافت تقویت کننده دوم واکسن ایجاد کند. کالنساالن 

باالتر و بعضی از اشخاص دارای نقص سیستم دفاعی بدن حاال  

  Modernaیا  Pfizerواجد شرایط دریافت دوز تقویت کننده دوم 

ماه بعد از اولین تقویت کننده خود هستند )خواه تقویت  4ل حداق

 & Johnson، دریافت کرده باشند یا Pfizer، Modernaکننده 

Johnson.) 

و   -بخصوص آنهایی که مریضی زمینه ای دارند  –اشخاص مسن 

-اشخاص با سیستم دفاعی ضعیف در معرض خطر ابتال به کووید

هستند که احتماال از  شدید هستند، و از جمله اشخاصی 19

 کنند. محافظت اضافی تزریق دوم استفاده می

بر اهمیت   BA.2و زیرسویه  Omicronظهور سویه 

واکسیناسیون، تقویت کننده ها و کوشش های وقایوی برای 

-واکسن های کوویدمی افزاید.  19-محافظت در مقابل کووید

همچنان در کاهش خطر امراض شدید، بستر شدن در   19

 انه، و مرگ بسیار مؤثر هستند. شفاخ

در مورد دوزهای تقویت کننده بربنیاد   CDCتوصیه های 

آخرین داده ها است که نشان می دهد دوزهای تقویت کننده 

را    Omicronبطور قابل توجهی حفاظت در مقابل 

افزایش می دهند، با هدف اطمینان از اینکه اشخاص در 

مرگ محافظت   ، مریضی شدید و19 -مقابل عفونت کووید

 می شوند.

اگر به دوز تقویت کننده ضرورت  

داریم، آیا این به معنی آن است که  

 واکسن ها عمل نمی کنند؟

برای جلوگیری از مریضی شدید،   19-واکسن های کووید

بستر شدن در شفاخانه و مرگ به خوبی عمل می کنند، اما  

آخرین داده ها نشان می دهند که دوزهای تقویت کننده  

را   Omicronبطور قابل توجهی محافظت در مقابل سویه 

در مورد   CDCافزایش می دهند. آخرین توصیه های 

ه کمک می کند تا اطمینان حاصل شود دوزهای تقویت کنند

که اشخاص بیشتری در سراسر ایاالت متحده بهتر در  

محافظت می شوند. بهترین راه برای   19-مقابل کووید

این است که واکسن   19-محافظت از خود در مقابل کووید

شوید و در صورت واجد شرایط بودن تقویت کننده را  

شتر در  بخصوص برای گروپ هایی که بی -بگیرید 

شدید هستند، مانند   19-معرض خطر ابتال به کووید

 اشخاص مسن و کسانی که مریضی زمینه ای دارند. 

 

 آیا کدام سوالی دارید؟

( می توانید با خط  916)2400-875از طریق نمبر تلیفون 

تلیفون کووید شهرستان ساکرامنتو به تماس شوید. 

ازظهر  قبل 8کارمندان آن از دوشنبه الی جمعه بین ساعت 

بعدازظهر جوابگو هستند. اگر داوطلبی در دسترس  5الی 

نباشد، لطفا پیام بگذارید تا در اولین فرصت با شما تماس 

 گرفته شود 

 

-اگر ترجیح می دهید ایمیل کنید، سواالت عمومی کووید

 ال نمایید ارس COVID19@saccounty.netرا به  19

دارید، به   19-اگر سوالی مربوط به واکسن کووید

COVID19vaccine@saccounty.net  ایمیل کنید 

 

 

برای دریافت معلومات بیشتر  

برای فامیل ها در مورد  

، از 19-واکسن کووید
ویبسایت اکادمی اطفال 

  امریکا به آدرس

HealthyChildren.org  

 دیدن نمایید. 
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