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 عموم مردم 
  نهیواکسافرادى كه 

اند شدهن   
ل  ز در مال عام اجتمایع، کار،  -خارج از منز ل   ز   در منز

 واکسن بزنید 

Vaccine Info 

ز فرصت واکسن بزنید    در اولی   
Vaccine Info 

 

ز فرصت واکسن بزنید  در اولی 
Vaccine Info 

 فاصله جسىم

  نهیافرادى كه واکس
  نشده اند

ید. وخارجى   داخل   یها   طیدر مح فوت با کیس که خارج از خانه است   6حداقل  • فاصله بگیر  
ه  یدوچرخه سوار   روی، اده یمانند پ خارج از خانه  یفرد یها  تی •فعال . قبول است م وغیر  

: د ی کن  یخوددار زير  د با افرا     کیاز تعامالت نزد  • 
 -  افراد مسن

باشند    من  ینقص ا   یکه ممکن است دارا   یافراد  ژهی، به و  بيماريهاى مزمن  یافراد دارا  -  
CDC Travel Guidelines . دستورالعمل های سفر ىس دى ىس را دنبال کنید •  

فاصله ندارند ،   گذاشت   افراد بدون عالئم نيازى به  •
 مگر اینکه  

   تندهس تحت قرنطینه -
مسن هستند-   

بيماري  هاى مزمن  یدارا -  
هستند   من  ینقص ا  یدارا -  
فعالیتهای خارج از خانه با فاصله مقبول است. •  

صورت  یماسک ها  

  نهیواکسافرادى كه 
اند شدهن   

د یاز ماسک استفاده کن بسته ی ها  ط یدر مح •  
د یاز ماسک استفاده کن عموىمشلوغ و  ی ها  ط یمح   در •  
دیاز ماسک صورت استفاده کن  بيمارىعالئم    داراىصورت   در •    

نزديك:   اگر  د ینبز ماسک •   
عالئم ،  داراىافراد -  
نشده ،  نهیافراد واکس-  
افراد مسن ، -  
، مزمن  یها ی  مار یب یافراد دارا -  
هستند من  ینقص ا   یکه دارا   یافراد-  
فاصله ندارند ،   گذاشت   افراد بدون عالئم نيازى به  •

. هستند مگر اینکه ,تحت قرنطینه    
بيمارى  عالئم صورت برای افراد داراى   ماسك• .   

ز دستها   شسی 

  نهیواکسافرادى كه 
اند شدهن   

 كه در معرض  بعد از تماس با سطوج ا خصوص م  د ییبشو  ه یثان  20دستها را حداقل به مدت   بصورت مرتب•
.   قبل از خوردن غذا  ا یصورت   ودست زدن به ، عطسه / رسفه  باشند زياد  تماس   

. د یاستفاده کن ها دست ضد عفون  ممکن باشد از  یر صورت شست   دستها غ  در •   

 دستها را حداقل به مدت  •
ً
  د ییبشو ثانیه   20مرتبا

  كه در معرضمخصوصا بعد از تماس با سطوج  
، عطسه / رسفه / دست زدن به  زياد باشند تماس 

غذا.   خوردنصورت یا قبل از   

در خانه،   دیده  شیآزما،  د ی ، ماسک بزنكوويد  مراقبت عالئم بيمارى     ،یآلرژ  مانند  اگر دچار عالئم •   
 

ا ی، آنفوالنزا  رسماخوردگ  
. د ییر تماس بگ و با ارائه دهنده خدمات بهداشن   دیبمان  
. را به حداقل برسانید  بيمارى   عالئمتماس با افراد داراى  •   

مراقب عالئم شبيه كوويد باشيد. •  
   ، یآلرژ   مانند اگر دچار عالئم  •

 
،    رسماخوردگ

كوويد ، ماسک بزنید ، آزمایش دهيد ، از  يا    آنفوالنزا 

جامعه كوويد در   وعیش  زياد  خطر  : نارنج   رنگ ابتدا  كوويد    خطر  نشانگر    
نشده اند   نهیکه واکس  یافراد  یبرا  ی  راهنما  

 

https://app.lincoln.ne.gov/city/covid19/vaccine.htm
https://app.lincoln.ne.gov/city/covid19/vaccine.htm
https://app.lincoln.ne.gov/city/covid19/vaccine.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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  نهیافرادى كه واکس
  نشده اند

دیگران دور شوید و با ارائه دهنده خدمات بهداشن   
ید.   تماس بگیر

 
ز
کردن   ضد عفوی  

  نهیواکسافرادى كه 

اند  شدهن  
 

آگاه باشيد.  سطوح با  اد یتماس ز   قیاز طر  کروبی• انتقال م   
از تماس دست برهنه با سطوج كه در معرض تماس زیاد باشند خودداری کنید.  •  

 •براى جلوگیر ی از دست زدن با دست برهنه، از حوله کاغذی یا لباس بعنوان مانع استفاده کنید.  
پس از تماس با سطوج كه در معرض تماس زياد هستند، دست ها را بشویید یا از ضد عفون  کننده دست   •

 استفاده  كنيد. 
ند )  تماس  مورد    كهسطوج  ی برا  ا خصوصم  كردن،  ضد عفون  افزايش •  درب،  اىهیر دستگزياد قرار ىم گیر
ه  یدها یکل . (برق, وغیر   

   كهسطوج  ی برا  ا خصوصم  كردن،  ضد عفون  افزايش •
ند )  تماس مورد    یدها یکل  درب،  اىهیر دستگزياد قرار ىم گیر
ه  برق، . (وغیر  

  سطوج قی از طر  کروب یاز انتقال م آگایه ش یافزا •  
ند  اد یتماس ز مورد  كه  . قرار ىم گیر   

  ا یافراد در معرض خطر 

ر یپذ ب یافراد آس  

  نهیواکسافرادى كه 
اند شدهن   

قرار دارند:  19كوويد   د یمردم در معرض خطر شد  ر یسال، افرادى که داراى بيماري  هاى مزمن وسا  60 ی افراد باال یبرا   

• د یخود مشورت کن  با ارائه دهنده خدمات بهداشت   د یانجام ده د یکه با  اقدامات محافظت   ر یو سا  ونیناسی•در مورد واکس   

• دین  کنند فاصله بگ  که در خارج از خانه کار یم  , از کسایز د یخدمات خارج از خانه اعتماد کن نیازهای به افتی, جهت در دی حد امکان در خانه بمان تا •    

د ی از ماسک استفاده کن د یشلوغ هست  یها ط یو مح بسته عمویم یها ط ی•هر زمان که در مح  

. د یکن   یخوددار  شلوغ  ی ها طیو مح بسته  عمویم یها ط یمحاز •   

دی کن  ینشده خوددار  نهیبا افراد واکس  ک یاز تعامالت نزد•   •   
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ل   عموم مردم  ز در مال عام اجتمایع، کار،  -خارج از منز ل   ز   در منز

جسىمفاصله   

  نهی واکس کامال افرادى كه  
  شده

دییر خارج از خانه در نظر بگ فوت را با هر کیس 6تا   3، فاصله    شی  یحفاظت ب  یبرا  ● 
ل مانند پ ی ها  ت یفعال• قبول است مو ...   ی، دوچرخه سوار  ی رو  اده یخارج از می    

. د یکن  یخوددار  نشده نه یافراد واکسبا   کی از تعامالت نزد  ● 
   • دستورالعمل ها ی  سفر CDC Travel Guidelines را دنبال کنید

فاصله ندارند ،   گذاشت   افراد بدون عالئم نيازى به   •
ند.   مگر اینکه ,تحت قرنطینه قرار گیر

صورت  یماسک ها  

  نهی واکس کامال افرادى كه  
اند شده   

د یاز ماسک استفاده کن بسته ی ها  ط یدر مح •  
د یاز ماسک استفاده کن عموىمشلوغ و  ی ها  ط یمح   در •  
دیاز ماسک صورت استفاده کن  بيمارىعالئم    داراىصورت   در •    

صورت ندارند ،  ماسك افراد بدون عالئم نيازى به   •
ند.   مگر اینکه, تحت قرنطینه قرار گیر

بيمارى  عالئم صورت برای افراد داراى   ماسك• .  

ز دستها   شسی 

  نهی کامال واکسافرادى كه  
اند شده   

كه در    بعد از تماس با سطوج ا خصوص م  د ییبشو  ه یثان  20دستها را حداقل به مدت   بصورت مرتب•
.   قبل از خوردن غذا  ا یصورت   ودست زدن به، عطسه / رسفه زياد باشند تماس   معرض  

. د یاستفاده کن ها دست ضد عفون  ممکن باشد از  یر صورت شست   دستها غ  در •   

 دستها را حداقل به مدت  •
ً
  د ییبشو ثانیه   20مرتبا

تماس   كه در معرضمخصوصا بعد از تماس با سطوج  
، عطسه / رسفه / دست زدن به صورت یا  زياد باشند 

غذا.   خوردنقبل از   

 مراقبت عالئم بيمارى 

  نهی کامال واکسافرادى كه  
اند شده   

و با ارائه  ،در خانه بمانيد ، بدهيد ، ماسک بزنید، آزمایش   د یکوو  در صورت ابتال به عالئم آنفلوانزا يا •
. د ییر تماس بگ  دهنده خدمات بهداشن    

را به حداقل برسانید.  بيمارى  عالئمتماس با افراد داراى •    

باشيد.  آگاهعالئم شبيه كوويد   از •   
   ، یآلرژ   مانند اگر دچار عالئم  •

 
يا    ، آنفوالنزا   رسماخوردگ

كوويد ، ماسک بزنید ، آزمایش دهيد ، از دیگران دور شوید و  
ید.   با ارائه دهنده خدمات بهداشن  تماس بگیر

  
ز
کردن   ضد عفوی  

  نهی کامال واکسافرادى كه  
اند  شده  

آگاه باشيد.  سطوح با  اد یتماس ز   قیاز طر  کروبی• انتقال م   
از تماس دست برهنه با سطوج كه در معرض تماس زیاد باشند خودداری کنید.  •  

 •براى جلوگیر ی از دست زدن با دست برهنه، از حوله کاغذی یا لباس بعنوان مانع استفاده کنید.  
پس از تماس با سطوج كه در معرض تماس زياد هستند، دست ها را بشویید یا از ضد عفون  کننده   •

 دست استفاده كنيد. 
ند )  تماس  مورد    كهسطوج  ی برا  ا خصوصم  كردن،  ضد عفون  افزايش •  درب،  اىهیر دستگزياد قرار ىم گیر
ه  یدها یکل . (برق, وغیر   

آگاه  سطوح با  اد یتماس ز   قیاز طر  کروبیانتقال م  •
 باشيد. 

روشهای ضد عفون  كردن عادی، با در نظر گرفت    • 
ند ) تماس مورد  كه   سطوج   اىهیر دستگزياد قرار ىم گیر
ه   یدها یکل   درب، . (برق وغیر  

در معرض  فرادى كه ا 

ر یپذ بی افراد آس  ا یخطر   

 واکس افرادى كه  
ً
  نهی کامال
اندشده    

قرار دارند:  19كوويد   د یمردم در معرض خطر شد  ر یسال، افرادى که داراى بيماري  هاى مزمن وسا 60  یافراد باال یبرا  

• د یاز ماسک استفاده کن د یشلوغ هست  یها ط یو مح بسته عمویم یها ط ی•هر زمان که در مح  

د ی کن  ینشده خوددار  نهیبا افراد واکس  کیاز تعامالت نزد• •  

د یخود مشورت کن  با ارائه دهنده خدمات بهداشت   د یانجام ده د یکه با  اقدامات محافظت   ر یو سا  ونیناسی•در مورد واکس   

 

جامعه كوويد در   وعیش  زياد  خطر  : نارنج   رنگ تدا با  كوويد    خطر  نشانگر    
شده اند  نهیواکسكامال که    یافراد  یبرا  ی  راهنما  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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