ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻤﻦ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ در
دوران ﮐﻮوﯾﺪ۱۹-

اﺑزار ،ﻧﮑﺎت و آﺧرﯾن
اطﻼﻋﺎت ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
ﺧﺎﻧوادهھﺎ در ﺑﺎزﮔﺷت
اﯾﻣن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ
ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره ۵

ﺻﻔﺤﻪ واﻟﺪﯾﻦ
ﻣﺪارس ا�ﻤﻦ

آﻧﭼﮫ در اﯾن ﺷﻣﺎره ﻣﯽﺧواﻧﯾد
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺗﻌدﯾل ﺷده

2

اﯾﻣﻧﯽ ھﺎﻟووﯾن

۲

ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ

3

آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد۱۹-

۴

اطﻼﻋﺎت واﮐﺳن آﻧﻔﻠوآﻧزا

۴

ﺻﻔﺤﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ در وبﺳﺎ�ﺖ ﻣﺪارس ا�ﻤ�ﻞ
کﺎﻟ�ﻔﺮﻧ�ﺎ ادارە ﺑهﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮ� کﺎﻟ�ﻔﺮﻧ�ﺎ
) (CDPHﻗﺮار دارد ،اوا�ﻞ اﻣﺴﺎل راە اﻧﺪازی
ت
اﻃﻼﻋﺎی را
ﺷﺪ .ﺻﻔﺤﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪارس ا�ﻤﻦ
در�ﺎرە اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺎبﻠﻪای بﺎ ﺑ�ﻤﺎری اراﺋﻪ �ﮐﻨﺪ
ﭘ�ﺸﮕ�ی از ﺷﯿ�ع ﮐﻮو�ﺪ19-
ﮐﻪ ﻣﺪارس ﺑﺮای
ی
در کﻼس درس و در ﻣﺤ�ﻂ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺗﻼش
ت
ﺗﻨﺪرﺳی دا�ﺶ
ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻼﻣﺖ و
آﻣﻮزان ،کﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺮاﺟ ی ن
ﻌن بﻪ کﺎر �ﺑﺮﻧﺪ .ﻣﻮارد
ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ �ﺴﺘﻪ اﺑﺰاری
واﻟﺪﯾﻦ بﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از و�ﺪﺋﻮﻫﺎ و ﺗﺼﺎو�ﺮی
در�ﺎرە اﻗﺪاﻣﺎت ن
ا�ﻤی ﻣ��ﻮط بﻪ ﮐﻮو�ﺪ۱۹-
�ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺪارس �ا� ا�ﺎﻟﺖ اﺟﺮا
ض
�ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ بﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠ�
از ﻧﺤﻮە کﺎر وا�ﺴﻦﻫﺎی ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
اﻫﻤ�ﺖ آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری دا�ﺶ آﻣﻮزان و آﻧﭽﻪ
بﺎ�ﺪ در ﺻﻮرت ﻗﺮار ت ض
ﮔﺮﻓن ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در ﻣﻌﺮض
ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-اﻧﺠﺎم دﻫ�ﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ �ﺷﻮد.
ت
ﺑ�ﺸ�ی ی ف
ﻧ� در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ وﺟﻮد دارد
اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ وا�ﺴﻦﻫﺎی و�ﮋە ﮐﻮدکﺎن� ،ﺴﺖ
ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-در ﻣﺪارس ،و�ﺪﯾﻮﻫﺎی ی �
ﻣ�ﮔﺮد
ت
ﺑهﺪاﺷی ﻣﺪرﺳﻪ ،راﻫﻨﻤﺎی بﻪروز ﺷﺪە ،K-12
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺘﺪاول بﻪروز ﺷﺪە  ،K-12ﻋﻠﻢ
ﮔﺸﺎی ا�ﻤﻦ ﻣﺪارس و �ﻣﺎ�ﻪﮔﺬاری
ﺷﺎﻟﻮدە بﺎز ی
در ﻣﺪارس و دا�ﺶ آﻣﻮزان �ﺷﻮد .در پﺎ�ﺎن،
اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻻ�ﻪ ف
ا�ﻤی ﺗﺄ��ﺪ �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﻮدکﺎن و ﻣﺪارس را ا�ﻤﻦ ﻧﮕﻪ �دارد :وا�ﺴﻦ
ﮐﻮو�ﺪ ،۱۹-ﻣﺎﺳﮏ ،ﺗه��ﻪ ﻣﻄﻠﻮب ،ﺷﺴتﺸﻮی
دﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﺑ�ﻤﺎری� ،ﺴﺖ و
ﭘ�ﮕ�ی ﺗﻤﺎس .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪە ﺻﻔﺤﻪ بﻪ آدرس
ی
ز�ﺮ ﺑﺮو�ﺪ:
https://schools.covid19.ca.gov/page
s/parent-page

وا�ﺴﻦﻫﺎی ﮐﻮو�ﺪ۱۹-
و�ﮋە ﮐﻮدکﺎن
ت
کﺎﻧی ﺳﺎ�ﺮاﻣﻨﺘﻮ ﺧﻮد را آﻣﺎدە �ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
وا�ﺴﻦ ﮐﻮو�ﺪ و�ﮋە ﮐﻮدکﺎن  ۱۱-۵ﺳﺎل را بﻪ
ض
ﻣﻌﺮ� ﮐﻨﺪ .ﮐﻮدکﺎن  ۵ﺗﺎ
ﻣﺤﺾ ﺗﺄﯾ�ﺪ بﻪ بﺎزار
 ۱۱ﺳﺎﻟﻪ بﻪ زودی �ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮا�ﺰ ﻣﺤ� وا�ﺴیﻨﺎﺳﯿﻮن
وا�ﺴﻦ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-در�ﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وا�ﺴﻦﻫﺎی ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-و�ﮋە ﮐﻮدکﺎن  ۵ﺗﺎ
�
 ۱۱ﺳﺎل دﻗ�ﻘﺎ ﻫﻤﺎن روﻧﺪ �ﺴﺖ و ﺗﺄﯾ�ﺪ
ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﺸﺎبﻪ ﺳﺎﯾﺮ وا�ﺴﻦﻫﺎی
ﻏ� ﮐﻮو�ﺪ ،۱۹-از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-و ی
وا�ﺴﻦﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﺻ�ﻪ ﺷﺪە در دوران
ﮐﻮد� ،را � �ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣ�ﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻮﺟﻮان  ۱۷-۱۲ﺳﺎﻟﻪ بﻪ ﻃﻮر ا�ﻤﻦ
وا�ﺴیﻨﻪ ﺷﺪەاﻧﺪ و ﻣﺎ �داﻧ�ﻢ ﮐﻪ وا�ﺴﻦ
اﺛ��ﺨﺶ اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ کﺎﻣﻞ وا�ﺴیﻨﻪ
ﺷﺪەاﻧﺪ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ت
کﻤ� بﻪ دﻟ�ﻞ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-در
ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن ت
�ﺴ�ی �ﺷﻮﻧﺪ و ی ف
ﻣ�ان ﺣﻔﺎﻇﺖ
بﺎﻻی از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳ��ﻪ دﻟﺘﺎ دارﻧﺪ .ﻫﯿﭻ
ی
ﺷﻮاﻫﺪی ن
ﻣﺒی ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وا�ﺴﻦﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
وا�ﺴﻦﻫﺎی ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-بﺎﻋﺚ ﻣﺸکﻼت
بﺎروری در زﻧﺎن �ﺎ ﻣﺮدان �ﺷﻮد ،وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ﻋﻮاﻗﺐ اﺑﺘﻼ بﻪ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-در اﻃﻔﺎل �ﺗﻮاﻧﺪ
ً
اﺣﺘﻤﺎ� ﻣﺎەﻫﺎ ﻃﻮل بﮑﺸﺪ.
ﺟﺪی بﺎﺷﺪ و
در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﻣهﻢ اﺳﺖ و
گ
�ﺗﻮاﻧﺪ بﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘ� و
ﺷﺎ�ﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮل در�ﺎرە وا�ﺴﻦ کﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ �ﺎ ﻧﮕﺮ فای را بﺎ ﭘﺰﺷﮏ اﻃﻔﺎل
ﺧﻮد در ﻣ�ﺎن بﮕﺬار�ﺪ.
ت
ﺑ�ﺸ� از وبﺳﺎ�ﺖ
ﺟهﺖ در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ز�ﺮ د�ﺪن ﮐﻨ�ﺪ:
https://www.cdc.gov/coronavirus/
2019ncov/vaccines/recommendations/
adolesce nts.html

اﻗﺪاﻣﺎت ن
ا�ﻤی ﻫﺎﻟﻮو�ﻦ
ﻫﺎﻟﻮو�ﻦ  2021بﻪ زودی � �رﺳﺪ! در ز�ﺮ
ت
ﻓهﺮﺳی از ﻧکﺎت و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن از
ن
ﻫﺎﻟﻮو�ی ا�ﻤﻦ اﺳﺖ.
• ﺑهﺪاﺷﺖ دﺳﺖﻫﺎ را رﻋﺎ�ﺖ ﮐﻨ�ﺪ .دﺳﺘﺎن
�
ﺧﻮد را ﻣﮑﺮرا �ﺸ���ﺪ و ا�ﺮ آب و ﺻﺎﺑﻮن در
ض
ت
ﺿﺪﻋﻔﻮی ﮐﻨﻨﺪە دﺳﺖ
دﺳ�س ﻧ�ﺴﺖ از
اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨ�ﺪ.
• از ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎی بﺎز ﻟﺬت بﺑ��ﺪ و از
دورﻫ� در ﻓﻀﺎی ��ﺴﺘﻪ پﺑ� ی ض
ﻫ��ﺪ.
• ا�ﺮ ﻧﺎﺧﻮش ﻫﺴت�ﺪ در ﺧﺎﻧﻪ بﻤﺎﻧ�ﺪ.
• ﻣﺎﺳﮏ پﺎرﭼﻪای �ﺎ ﺟﺮا� را بﻪ ﻟبﺎس ﺧﻮد
وﺻﻞ ﮐﻨ�ﺪ.
• آﺑنبﺎت را از ﻣﺤﻞ ﻓﺎﻧﻮس �ﺎ راە ورودی بﺪﻫ�ﺪ
و ﻧﻪ از داﺧﻞ نن
ﻣ�ل.

ش
ﭘﺮﺳ� دار�ﺪ؟
•

•

•

ﺷﻤﺎرە ﺧﻂ و�ﮋە ﮐﻮو�ﺪ ت
کﺎﻧی ﺳﺎ�ﺮاﻣﻨﺘﻮ
) 875-2400 (916اﺳﺖ .کﺎرﮐﻨﺎن ﻣ��ﻮﻃﻪ
روزﻫﺎی دوﺷنبﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ از  8ﺻﺒﺢ ا� 5
داوﻃﻠی وﺟﻮد
ﻋ� پﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﺴتﻨﺪ .ا�ﺮ
ب
�
ﻧﺪارد ،ﻟﻄﻔﺎ ﭘ�ﺎم بﮕﺬار�ﺪ و ﺷﺨ� در ا�ع
وﻗﺖ بﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ا�ﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ �دﻫ�ﺪ ا�ﻤ�ﻞ بﻔﺮﺳت�ﺪ،
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮ� ﺧﻮد در�ﺎرە ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-را
بﻪ  COVID19@saccounty.netارﺳﺎل
ﮐﻨ�ﺪ.
ش
ﭘﺮﺳ� دار�ﺪ،
ا�ﺮ در�ﺎرە وا�ﺴﻦ ﮐﻮو�ﺪ۱۹-
بﻪ آدرس
COVID19vaccine@saccounty.net
ا�ﻤ�ﻞ ارﺳﺎل ﮐﻨ�ﺪ.

ﻧ��ﺖ وا�ﺴﻦ ﮐﻮو�ﺪ۱۹-

در آدرس  https://myturn.ca.gov/ﻣﯽﺗواﻧﯾد
ﻧوﺑت ﺑﮕﯾرﯾد

اﮔر ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻧوﺑت ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ﺑﺎ
 211ﯾﺎ  (916) 529-4519ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺷﺪە ﭼ�ﺴﺖ؟

ﺗﻮﺻ�ﻪﻫﺎی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺷﺪە ﺑﺮای دا�ﺶ آﻣﻮزان
وا�ﺴیﻨﻪ �ﺸﺪە ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮد بﺎ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-ﻣﺜبﺖ در
ﻣﺤ�ﻂ ��ﻮﺷ�ﺪە کﻼس �ﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻓﺮاد بﺎ
ﺗﻤﺎس ﻧﺰد�ﮏ )ﺑ�ﺶ از  15دﻗ�ﻘﻪ � �ﮏ دورە 24
ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  6-0ت
ﻓﻮی در ﻓﻀﺎی ��ﻮﺷ�ﺪە( ت
ﺗﻠ�
ن
�ﺷﻮﻧﺪ زﻣﺎی ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﺎﺳﮏ ﭘﻮﺷ�ﺪە ﺑﻮدﻧﺪ،
تن
داﺷن ش�ا�ﻂ ز�ﺮ ،دورە ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ
دا�ﺶ آﻣﻮز �ﺗﻮاﻧﺪ بﺎ
ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺷﺪە  ۱۰روزە را اﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﺣﻀﻮری بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود:
• ﻋﻼﺋ� ﻧﺪاﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ؛
• ﻫﻤﭽﻨﺎن بﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺰﻧﺪ؛
• ﺣﺪاﻗﻞ دو بﺎر در ﻫﻔﺘﻪ � ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ  10روزە
�ﺴﺖ بﺪﻫﺪ؛ و
• ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎ� ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ورزش و ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ در
ﻣﺤ�ﻂﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� بﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اداﻣﻪ دﻫﺪ.
�
• ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺷﺪە �ﺗﻮاﻧﺪ �ﺲ از روز 7ام
در ﺻﻮرت ت ف
ﮔﺮﻓن ﻧﻤﻮﻧﻪ �ﺴﺖ در �ﺎ �ﺲ از روز
�
5ام از ﺗﺎر�ـ ـﺦ آﺧ��ﻦ ﻗﺮارﮔ ی�ی در ﻣﻌﺮض
و�ﺮوس و ﺟﻮاب �ﺴﺖ ف
ﻣﻨ� ،ﺧﺎﺗﻤﻪ �ﺎبﺪ.
ﺗﻮﺻ�ﻪﻫﺎی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و�ﮋە :اﻓﺮاد وا�ﺴیﻨﻪ �ﺸﺪە دارای
ﺗﻤﺎس ﻧﺰد�ﮏ بﺎ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﻧﭙﻮﺷ�ﺪە ﺑﻮدﻧﺪ �ﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﻗﺮارﮔ ی�ی در ﻣﻌﺮض و�ﺮوس ،ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ
ﻣﺎﺳﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
اﯾﻦ دا�ﺶ آﻣﻮزان در ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ �ﺷﻮﻧﺪ و �ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ را:
�
• �ﺲ از روز 10ام از ﺗﺎر�ـ ـﺦ آﺧ��ﻦ ﻗﺮارﮔ ی�ی در
ﻣﻌﺮض و�ﺮوس بﺪون اﻧﺠﺎم �ﺴﺖ ،ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ؛ �ﺎ
• �ﺲ از روز � 7ام در ﺻﻮرت ت ف
ﮔﺮﻓن ﻧﻤﻮﻧﻪ �ﺴﺖ در �ﺎ
�
�ﺲ از روز 5ام از ﺗﺎر�ـ ـﺦ آﺧ��ﻦ ﻗﺮارﮔ ی�ی در ﻣﻌﺮض
و�ﺮوس و ﺟﻮاب �ﺴﺖ ف
ﻣﻨ� ،ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ.

ا�ﺮ آزﻣﺎ�ﺶ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-ﻋﻀﻮی از
ﺧﺎﻧﻮادە ﺷﻤﺎ ﻣﺜبﺖ ﺷﺪە اﺳﺖ

ا�ﺮ ﺟﻮاب آزﻣﺎ�ﺶ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-ﺷﻤﺎ ﻣﺜبﺖ ﺷﺪە اﺳﺖ و
اﺣﺴﺎس �ﮐﻨ�ﺪ ﮐﻪ ﻧ�ﺗﻮاﻧ�ﺪ ﺧﻮد را بﻪ ﻃﻮر ا�ﻤﻦ
بﺪون کﻤﮏ ﻏﺬا یی )ﻣﻮاد ﻏﺬا یی �ﺎ ﻏﺬای آﻣﺎدە( ﺟﺪا
ﮐﻨ�ﺪ ،ت
کﺎﻧی ﺳﺎ�ﺮاﻣﻨﺘﻮ دارای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪە
ﻣﻨﺎﺑﻊ )(Resource Coordinatorsاﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را بﻪ
ف
ﻣﻌﺮ� ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧ�ﺎزﺗﺎن
ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای ﮐﻣﮏ از ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﻣﺣل آزﻣﺎﯾش
ﺳؤال ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻣﯾل زﯾر ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
SacCollab@shfcenter.org
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ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ را ﻣﯽﺗوان در
وبﺳﺎﯾت SCPH
 Schoolsﻣﺷﺎھده ﮐرد.

ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐووﯾد ۱۹-ﮐﮫ در طول
دوره ﺟداﺳﺎزی در دﺳﺗرس
ھﺳﺗﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:

• ﻏذای آﻣﺎده ﺑﮫ ﻣدت دو
ھﻔﺗﮫ • ﺧواروﺑﺎر
• ﺑﺳﺗﮫھﺎی ﻏذاﯾﯽ • ﺧدﻣﺎت
ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ
• ﺛﺑتﻧﺎم ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽCal /
Fresh
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بﺎی ﺳﻼﻣﺖ ن
�ﺸتﯿ ن
روای در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ

اﯾﻦ پﺎﻧﺪ� اﺛﺮی ﺷﺪ�ﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ن
روای �ﺴ�ﺎری از اﻋﻀﺎء
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  -ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧت�ﺠﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی
اﺟﺘﻤﺎ� ،ﻧﮕﺮ نایﻫﺎی ا� ن
ﻤی و ﺳﻼﻣﺖ در ﻃﻮل پﺎﻧﺪ� ،ﻋﺪم
وﺟﻮد اﻣﻨ�ﺖ ﺷﻐ� �ﺎ رو�ﺪادﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣهﻢ ﻣ��ﻮط
ت
ادﭘﺮﺳی ﺳﺎزﻣﺎن�ﺎﻓﺘﻪ در �ا� ﮐﺸﻮر بﺎﺷﺪ.
بﻪ ﻧﮋ

بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ت
اﺳ�س ﻫﻤﭽﻨ ی ن
ن بﺎﻋﺚ ﮔﻔﺘﮕﻮ و
ن
آ�ﺎ� ﺑ� ت
ﺸ� �ﺴبﺖ بﻪ ﺳﻼﻣﺖ روای و اﻫﻤ�ﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ از
ﺳﻼﻣﺖ ن
روای ﺧﻮد و ﺳﺎﯾ��ﻦ ﺷﺪە اﺳﺖ.
ﯾ� اﻣﺴﺎل ،ﭘﺮوژە »ﺑ�ﻤﺎری ن
پﺎ ی �
روای :ﻫﻤ�ﺸﻪ آن ﭼ ی ��ی
ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر �ﮐﻨ�ﺪ« بﻪ ﺳﺎ�ﻨﺎن ت
کﺎﻧی ﺳﺎ�ﺮاﻣﻨﺘﻮ
�ﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺣ� تﺎی اﺳﺖ بﻪ و�ﮋە

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎ یی را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد�ﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎە آ�ﺎ� و
ش
)ﺳپﺘﺎﻣ�( ،ﻣﺎە ﻣ� ﺑهﺒﻮدی
ﺧﻮدﮐ�
ﭘ�ﺸﮕ ی�ی از
ب
ن
ا�ﺘ� .(2021
)ﺳپﺘﺎﻣ�( و ﻫﻔﺘﻪ آ�ﺎ� ﺑ�ﻤﺎری روای ) 9-3ب
ب

ﻫﺮ ﺷﺨ� ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺎرغ از ﺳﻦ ،ﻗﻮﻣ�ﺖ �ﺎ ﺟنﺴ�ﺖ
بﻪ ﺑ�ﻤﺎری ن
روای ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺼﻮرات ﻏﻠﻂ و
زی ﻣ��ﻮط بﻪ ﺑ�ﻤﺎریﻫﺎی ن
اﻧﮓ ن
روای و ﻋﻼﺋﻢ آﻧهﺎ  -ﺷﺎﻣﻞ
ش
ﺧﻮدﮐ�  -ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﻊ �ﺴ�ﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺮای
ﻓﮑﺮ
در�ﺎﻓﺖ کﻤﮏ و درﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ بﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی ﻣ��ﻮط بﻪ ﺳﻼﻣﺖ ن
روای و
ﺑ�ﻤﺎری ن
روای را پﺎ ی �
ﯾ� اﻣﺴﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد�ﻢ ،ﻣهﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن بﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮد و د�ﮕﺮان در رابﻄﻪ بﺎ
ﺑ�ﻤﺎری ن
روای اداﻣﻪ دﻫ�ﻢ.

داﺷن آ�ﺎ� و اﺑﺰار ﺑﺮای ت
تن
دﺳ�� و ﺣﻤﺎ�ﺖ از دوﺳﺘﺎن و
ﻋ��ﺰان ﻧﻪ ﺗﻨهﺎ �ﺗﻮاﻧﺪ بﻪ آﻧهﺎ کﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ن
روای ﺧﻮد
را ت
ﺑه� ﻣﺪﯾ��ﺖ ﮐﻨﻨﺪ بﻠ�ﻪ �ﺗﻮان ﺟﺎن آﻧهﺎ را ﻧ ی �� ﻧﺠﺎت
دﻫﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ روشﻫﺎ یی ذﮐﺮ ﺷﺪە اﺳﺖ ﮐﻪ �ﺗﻮاﻧ�ﺪ بﺎ
ن
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آن اﻧﮓ زی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را کﺎﻫﺶ و ﺟﺎن
ا�ﺴﺎنﻫﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫ�ﺪ:
ف
ﻋﺎﻃ� اﺳﺖ بﺎ ﺑﺮر�
• ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺨ� را ﮐﻪ دﭼﺎر درد
ﭘ��ﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻼﺋﻢ �ﺸﻨﺎﺳ�ﺪ .اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ را بﺎ دوﺳﺘﺎن و
ﺧﺎﻧﻮادە در ﻣ�ﺎن بﮕﺬار�ﺪ ﺗﺎ اﺑﺰارﻫﺎ یی را بﻪ آﻧهﺎ بﺪﻫ�ﺪ ﮐﻪ
ش
ﺧﻮدﮐ�
�ﺗﻮاﻧﺪ بﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ا�ﺴﺎنﻫﺎ ﺷﺪە و از
ﺟﻠﻮﮔ ی�ی ﮐﻨﺪ.

• ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ� ت
ﺸ� در�ﺎرە راەﻫﺎی کﺎﻫﺶ
زی و ﺳﻼﻣﺖ ن
اﻧﮓ ن
روای در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ز�ﺮ
از وبﺳﺎ�ﺖStopStigmaSacramento.org
د�ﺪن ﮐﻨ�ﺪ:
 oﻋبﺎرتﻫﺎی ش�وع ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدە ﻫﻨگﺎم
ﻧﺰد�ﮏ ﺷﺪن بﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر رﻧﺞ
بﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺨ�اﻧﺎن ﺗﻮﻗﻒ اﻧﮓ ف
ت
ف
زی
اﻃﻼﻋﺎی در�ﺎرە ادارە
o
ن
�
:
ﭘﺮوژە »ﺑ�ﻤﺎری روای ﻫﻤ�ﺸﻪ آن ﭼ ی�ی ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ
ت
اﻃﻼﻋﺎی در�ﺎرە ﻧﺤﻮە
ﺗﺼﻮر �ﮐﻨ�ﺪ« ،ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﺨ�این
ن
ن
ﺳﺨ�ان ﺑﺮای
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن �ﺎ دﻋﻮت از
در �ﮏ رو�ﺪاد ت
آی.
ض
ﺳﺨ�اﻧﺎن ﺗﻮﻗﻒ
� oﮏ ُ�ﺴﺖ و�ﻼ� از ﻋﻀﻮ ادارە
اﻧﮓ ن
زی Alan Candee ،در�ﺎرە ﻣﺎە ﺑهﺒﻮدی ﻣ�
ن
و ﺗﺠ��ﻪ ﻋﯿ نی او از ﺑ�ﻤﺎری روای را بﺨﻮاﻧ�ﺪ.
• ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻼﯾﻦ را از دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ در اﺗﺤﺎد ﻣ� ﺑﺮای
روای و ﺳﻼﻣﺖ ن
ﺑ�ﻤﺎری ن
روای آﻣ��کﺎ ﺑﺮای اﻃﻼع از
روشﻫﺎی ﺑهﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ن
روای و اﻓﺰا�ﺶ
اﻧﻌﻄﺎفپﺬﯾﺮی ﺑﺮر� ﮐﻨ�ﺪ.
گ
ا�ﺮ اﺣﺴﺎس ت
اﺳ�س ،دﻟﻮا�� ،ﻧﮕﺮ نای �ﺎ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘ�
�ﮐﻨ�ﺪ از ﻃ��ﻖ ارﺳﺎل ﭘ�ﺎﻣﮏ �ﺎ ﺗﻤﺎس بﺎ 916-SUPPORT
) (787-7678درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ ن
آی ﮐﻨ�ﺪ .ﺟهﺖ در�ﺎﻓﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑ� ت
ﺸ� از وبﺳﺎ�ﺖ
 https://thesourcesacramento.com/د�ﺪن ﮐﻨ�ﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ� ت
ﺸ� در�ﺎرە ﻣﺎە آ�ﺎ� و ﭘ�ﺸﮕ ی�ی از
ن
ش
ﺧﻮدﮐ� ،ﻣﺎە ﺑهﺒﻮدی ﻣ� ،ﻫﻔﺘﻪ آ�ﺎ� ﺑ�ﻤﺎری روای �ﺎ
ن
�
ﭘﺮوژە »ﺑ�ﻤﺎری روای :ﻫﻤ�ﺸﻪ آن ﭼ ی�ی ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر
�
�ﮐﻨ�ﺪ« ،ﻟﻄﻔﺎ بﺎ
 mailto:info@stopstigmasacramento.orgﺗﻤﺎس
بﮕ ی��ﺪ.
ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺧﺪﻣﺎت ﺑهﺪاﺷﺖ رﻓﺘﺎری ت
کﺎﻧی
ﺳﺎ�ﺮاﻣﻨﺘﻮ از ﻃ��ﻖ ﻃ�ح  ،63ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﺑهﺪاﺷﺖ رواین
) (MHSAﻣﺼﻮب بﺎ در�ﺎﻓﺖ آراء ،ﺗﺄﻣ ی ن
ن �ﮐﻨﺪ.
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آزﻣﺎ�ﺶ ﮐﻮو�ﺪ۱۹-

در  13ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﺎ�ﺶ اﺟﺘﻤﺎ� ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-ﻣﺎ،
ﺳﻨی  PCRﮐﻪ در ﺣﺎل ض
ﻋﻼوە ﺑﺮ �ﺴﺖ ت
ﺣﺎ�
اﻧﺠﺎم �ﺷﻮد� ،ﺴﺖ ﻓﻮری ت
آﻧیژن )در�ﺎﻓﺖ
ﻧت�ﺤﻪ در  15دﻗ�ﻘﻪ( ﻧ ی �� ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪە
اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﺟﻮاب ﻓﻮری ﻧ�ﺎز دارﻧﺪ.

اﻓﺮاد بﻌﺪ از ﻧت�ﺠﻪ ﻣﺜبﺖ �ﺴﺖ ت
آﻧیژن �ﺗﻮاﻧﻨﺪ
�
در ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ �ﮏ �ﺴﺖ  PCRﻧ ی� اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ئن
ﻣﻄﻤن ﺷﻮﻧﺪ( ﻧت�ﺠﻪ PCR
ﺗﺎ از ﺻﺤﺖ آزﻣﺎ�ﺶ
�  3روز آﻣﺎدە �ﺷﻮد).
ﺣﺴﺎﺳ�ﺖ �ﺴﺖ ت
آﻧیژن بﻪ اﻧﺪازە �ﺴﺖ PCR
ن
ﻧ�ﺴﺖ� .ﺴﺖ ت
آﻧیژن ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻫﻮا یی �ﺎ زﻣﺎی ﮐﻪ
ﺑﺮای ش�ﮐﺖ در �ﮏ رو�ﺪاد بﻪ �ﺴﺖ  PCRﻧ�ﺎز
اﺳﺖ ،ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮔ��ﻨﻪای
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدە ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ وا�ﺴیﻨﻪ
ً
�ﺸﺪەاﻧﺪ و بﺎ�ﺪ ﻣﺜ� ﺑﺮای کﻼس ورزش ﻣﺪرﺳﻪ و
ﻣﺤﻞ کﺎر بﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ �ﺴﺖ بﺪﻫﻨﺪ �ﺎ ا�ﺮ در
گ
ﺟﻤﻊ ﺑﺰر� از ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪا�ﺪ �ﺎ �داﻧ�ﺪ
در ﻣﻌﺮض و�ﺮوس ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-ﻗﺮار داﺷﺘﻪا�ﺪ.
ﻧ��ﺖ �ﺴﺖ ﻓﺎرغ از وﺿﻌ�ﺖ ﺷهﺮوﻧﺪی ا�ﺎﻻت
ن
ﻗﺎﻧﻮی بﻪ اﻓﺮاد  2ﺳﺎﻟﻪ بﻪ بﺎﻻ
ﻣﺘﺤﺪە �ﺎ اﻗﺎﻣﺖ
ن
دادە �ﺷﻮد )اﻓﺮاد ز�ﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮی بﺎ�ﺪ بﻪ ﻫﻤﺮاە
و���/ﺮﺳﺖ ﺣﻀﻮر �ﺎﺑﻨﺪ( .ﺑﺮای ت
ﻧ��ی ﮐﻪ از
ﻗبﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪا�ﺪ� ،ﮏ کﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎ یی ﮐﻪ ﺗﺎر�ـ ـﺦ ﺗﻮﻟﺪ
ﺷﻤﺎ روی آن درج ﺷﺪە بﺎﺷﺪ ﺑﺮای پﺬﯾﺮش بﻪ
ﻫﻤﺮاە داﺷﺘﻪ بﺎﺷ�ﺪ .ﻣﺎﺳﮏ/ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻮرت را
بﺎ�ﺪ در ﺗﻤﺎ� ﻣﺮا�ﺰ آزﻣﺎ�ﺶ ﭘﻮﺷ�ﺪە بﺎﺷ�ﺪ،
ﺗﻌﺪادی ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﻣﺮا�ﺰ �ﺴﺖ را�گﺎن ت
کﺎﻧی
ﺳﺎ�ﺮاﻣﻨﺘﻮ در آدرس ز�ﺮ ﻗﺎبﻞ
ت
دﺳ�� اﺳﺖ:

https://www.saccounty.net/COVID19/Pages/SymptomScreening_MobileTestingSite.aspx

آ�ﺎ �ﺗﻮاﻧ�ﺪ وا�ﺴﻦ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-و
وا�ﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا را در �ﮏ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ در�ﺎﻓﺖ ﮐﻨ�ﺪ؟
بﻠﻪ ،ﻫﻤ�ﺸﻪ �ﺗﻮاﻧ�ﺪ وا�ﺴﻦ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-و وا�ﺴﻦ
آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا را ﻫﻤﺰﻣﺎن در�ﺎﻓﺖ ﮐﻨ�ﺪ.
•

•

ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ دو وا�ﺴﻦ را �ﺗﻮان در �ﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
در�ﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺮدم بﺎ�ﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ن
زﻣﺎی
ﺗﻮﺻ�ﻪ ﺷﺪە ﺑﺮای ﻫﺮ وا�ﺴﻦ ﭘ ی�وی ﮐﻨﻨﺪ :ا�ﺮ
در ﺣﺎل ض
ﺣﺎ� وا�ﺴﻦ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-ﺗﻮﺻ�ﻪ ﺷﺪە
ﺧﻮد را در�ﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدەا�ﺪ ،در ا�ع وﻗﺖ وا�ﺴﻦ
ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-در�ﺎﻓﺖ ﮐﻨ�ﺪ و بﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎ
پﺎ�ﺎن ﻣﺎە ا� بﺘ� وا�ﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا را در�ﺎﻓﺖ ﮐﻨ�ﺪ.
ا�ﺮ ﻧﮕﺮ نایﻫﺎ یی در�ﺎرە در�ﺎﻓﺖ ﻫﺮ دو وا�ﺴﻦ بﻪ
ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن دار�ﺪ ،ت
ﺑه� اﺳﺖ بﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪە
ت
ﺑهﺪاﺷی ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت

وا�ﺴیﻨﺎﺳﯿﻮن آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺺ  ۶ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺰر ت
ﮔ�
بﺎ ﭼﻨﺪ اﺳتﺜﻨﺎء ﺗﻮﺻ�ﻪ �ﺷﻮد .وا�ﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا از ﺷﻤﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼهﺎر و�ﺮوس ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت
اﻣﺴﺎل ﻣﺘﺪاولﺗﺮ ﻫﺴتﻨﺪ.

در ﺳﺎ�ﺮاﻣﻨﺘﻮ در ﮐﺠﺎ �ﺗﻮاﻧﻢ
وا�ﺴﻦ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-و�/ﺎ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا
در�ﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
•

•
•
•

ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﺑرای ﺧﺎﻧوادهھﺎ درﺑﺎره واﮐﺳن
ﮐووﯾد ۱۹-از وبﺳﺎﯾت اﻧﺟﻣن
ﭘزﺷﮑﺎن اطﻔﺎل آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ آدرس
 HealthyChildren.orgدﯾدن
ﮐﻧﯾد.

ت
ﻓهﺮﺳی از کﻠﯿن�ﮏﻫﺎی ﺗﺠﻤ��
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪە
/
وا�ﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺧﺎﻧﻮادە و �ﺎ
ﮐﻮو�ﺪ ،۱۹-از  SacVax.comد�ﺪن ﮐﻨ�ﺪ.
اﻏﻠﺐ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪە ﺧﺪﻣﺎت
ن
درﻣﺎی وا�ﺴﻦﻫﺎی آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا و�/ﺎ ﮐﻮو�ﺪ۱۹-
ﻋﺮﺿﻪ �ﮐﻨﻨﺪ.
�ﺗﻮاﻧ�ﺪ بﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در وبﺳﺎ�ﺖ
 https://myturn.ca.gov/ﺑﺮای وا�ﺴﻦ
ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-ﻧ��ﺖ بﮕ ی��ﺪ.
ا�ﺮ ﺑﺮای ت ف
ﮔﺮﻓن ﻧ��ﺖ بﻪ کﻤﮏ ﻧ�ﺎز دار�ﺪ،
�ﺗﻮاﻧ�ﺪ بﺎ � 211ﺎ  (916)529-4519ﺗﻤﺎس
بﮕ ی��ﺪ.

ﺻﻔﺣﮫ ۴

