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ل  عموم مردم  ن در مال عام اجتما�، کار،  -خارج از م�ن ل   ن  در م�ن

جس�فاصله   
  نهیوا�س  کامال   افرادى كه 

 شدە

  روزانهکار   ی�ی از �گ•
گ

ن�ازى به مراعات فاصله ندارد. اجتما�،  وزند�  
CDC Travel Guidelines   .دستورالعمل های سفر  � دى � را دنبال كن�د • 

� افراد بدون عالئم ن�ازى به   • فاصله ندارند ،   گذاشنت
ند.   مگر اینکه ,تحت قرنطینه قرار گ�ی

صورت  یماسک ها  
  نهی وا�س کامال افرادى كه  

اند  شدە  

ا�ط پزش� مورد ن�از تحت طبق قانون ، س�است تجاری �ا  , صورت ندارد ، مگر اینکهماسك ن�ازى به   �ش
. باشد   

بزن�د. ماسک ,  ب�مارى عالئم• برای افراد داراى    

صورت ندارند ،  ماسك افراد بدون عالئم ن�ازى به   •
ند. مگر اینکه, تحت قرنطینه قرار   گ�ی  

ب�مارى   عالئمصورت برای افراد داراى   ماسك•  .  

ن دستها   شسنت
  نهیکامال وا�س  افرادى كه 

اند  شدە  

كه در    بعد از تماس با سطو� ا خصوص م  د ���ش�  ه �ثان  20دستها را حداقل به مدت   بصورت مرتب•
.   قبل از خوردن غذا  ا �صورت   ودست زدن به، عطسه / �فه ز�اد باشند تماس   معرض  

� دستها غ در •  . د �استفادە کن  ها دست ضد عفوى� ممکن باشد از   �ی صورت شسنت   

 دستها را حداقل به مدت  •
�
  د ���ش� ثان�ه   20مرتبا

تماس   كه در معرض  بعد از تماس با سطو� ا خصوصم
صورت �ا   دست زدن به ، عطسه / �فه /  ز�اد باشند 

   . غذا   خوردنقبل از 

عالئم ب�مارى مراقبت   
  نهی کامال وا�سافرادى كه  

اند  شدە  

و با ارائه  ،   بده�د ، ماسک بزن�د ، آزما�ش   . در خانه بمان�د د �کوو  در صورت ابتال به عالئم آنفلوانزا �ا •
. د ��ی تماس بگ  دهندە خدمات بهداشیت   

را به حداقل برسان�د.  ب�مارى عالئم تماس با افراد داراى  •     

.  باش�د   كوو�د  عالئم شب�ه  •مراقب     
�د.   پزشک خود ا�ر ب�مار هست�د با •  تماس بگ�ی  

کردن   ضد عفوین    
  نهی کامال وا�سافرادى كه  

اند  شدە  

. افزا�ش آ�ا� از انتقال م�کروب از ط��ق سطو� كه در معرض تماس ز�اد هستند •   
از تماس دست برهنه با سطو� كه در معرض تماس ز�اد باشند خودداری کن�د.  •  

برهنه، از حوله کاغذی �ا لباس بعنوان مانع استفادە کن�د. از دست زدن با دست  ی�ی جلوگبراى •   
�س از تماس با سطو� كه در معرض تماس ز�اد هستند، دست ها را �ش���د �ا از ضد عفوى� کنندە دست   •

كن�د.   استفادە  
ند (  تماس  مورد    كهسطو�  ی برا  ا خصوصم  ،طب��   كردن  ضد عفوى�  •  درب،  اىه�ی دستگز�اد قرار � گ�ی
ە برق  یدها �کل . )وغ�ی  

افزا�ش آ�ا� از انتقال م�کروب از ط��ق سطو� كه  •
 در معرض تماس ز�اد هستند. 

  •  � روشهای ضد عفوى� كردن عادی، با در نظر گرفنت
ند ( تماس مورد  كه   سطو�   اىه�ی دستگز�اد قرار � گ�ی

ە برق   یدها �کل   درب، . )وغ�ی  

در معرض  فرادى كه ا 
ر یپذ ب� افراد آس  ا �خطر   

  نهیکامً� وا�سافرادى كه  
اند شدە   

دارند:  قرار  19كوو�د   د �مردم در معرض خطر شد  وسایر  داراى ب�مار�ــهاى مزمنکه   افرادى  سال، 60  یباال افراد  یبرا  
. �د ، با�د در مورد اقدامات محافظیت اضا�� که با�د انجام ده�د با ارائه دهندە خدمات بهداشیت خود مشورت کن�د ا • حیت ا�ر کامً� وا�سینه شدە   

 

 
 
 

ن  رنگ  به كوو�د   �شانگر خطر  ش كوو�د :  س�ب كاهش خطر گس�ت  
کامً� وا�سینه شدە اند راهنماىی برای افرادی که   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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 عموم مردم 
  نهیوا�سافرادى كه 

اند  شدە�   
ل  ن در مال عام اجتما�، کار،  -خارج از م�ن ل   ن  در م�ن

 وا�سن بزن�د
Vaccine Info 

� فرصت وا�سن بزن�د   در اولنی
Vaccine Info 

� فرصت وا�سن بزن�د   در اولنی
Vaccine Info 

جس�فاصله   
  نهیوا�سافرادى كه 

اند  شدە�  

�د فوت با ک� که خارج  6حداقل  • . از خانه است فاصله بگ�ی  
ە  یدوچرخه سوار  روی،  ادە�مانند پ  خارج از خانه ی فرد یها   ت�•فعال   . قبول است م وغ�ی  

ش تعامل با د�گران، فعالیتهای خارج از خانه ترجیح دادە � شود مواظب  •   گس�ت  
� شوند.    برگزار  19�د  كوو   فقط با تعد�الت برای ها گردهماىی  •  

CDC Travel Guidelines . دستورالعمل های سفر � دى � را دنبال کن�د •  

� افراد بدون عالئم ن�ازى به  • فاصله ندارند ، مگر   گذاشنت
ند.   اینکه ,تحت قرنطینه قرار گ�ی

اصله مقبول است. فعالیتهای خارج از خانه با ف•  

صورت  یماسک ها  
  نهیوا�سافرادى كه 

اند  شدە�  

. بزن�د ماسک  , د � �ی فاصله بگ د �توان  که ن�   ی •در موارد   
   . ماسک بزن�د   , ب�مارى  عالئمبرای افراد داراى   •  

صورت ندارند ، مگر  ماسك افراد بدون عالئم ن�ازى به   •
ند.   اینکه, تحت قرنطینه قرار گ�ی

ب�مارى   عالئمصورت برای افراد داراى   ماسك•  .  

ن دستها   شسنت
  نهیوا�سافرادى كه 

اند  شدە�  

 كه در معرض  بعد از تماس با سطو� ا خصوص م  د ���ش�  ه �ثان  20دستها را حداقل به مدت   بصورت مرتب• 
.   قبل از خوردن غذا  ا �صورت   ودست زدن به ، عطسه / �فه  ز�اد باشند تماس   

� دستها غ در •  . د �استفادە کن  ها دست ضد عفوى� ممکن باشد از   �ی صورت شسنت   

 دستها را حداقل به مدت  •
�
  د ���ش� ثان�ه   20مرتبا

تماس   كه در معرضمخصوصا بعد از تماس با سطو�  
، عطسه / �فه / دست زدن به صورت �ا  ز�اد باشند 

غذا.   خوردنقبل از    

 مراقبت عالئم ب�مارى 
  نهیوا�سافرادى كه 

اند  شدە�  

و با ارائه  ،   بده�د ، ماسک بزن�د ، آزما�ش   . در خانه بمان�د د �کوو  در صورت ابتال به عالئم آنفلوانزا �ا •
. د ��ی تماس بگ  دهندە خدمات بهداشیت   

را به حداقل برسان�د.  ب�مارى عالئم تماس با افراد داراى  •     

مراقب عالئم شب�ه كوو�د باش�د. •  
، ماسک بزن�د ،    كوو�د   در صورت ب�ماری با عالئم مانند 

، از د�گران دور ش��د و با ارائه دهندە    بده�د آزما�ش  
�د  . خدمات بهداشیت تماس بگ�ی   

کردن   ضد عفوین   
  نهیوا�سافرادى كه 

اند  شدە�  

از تماس دست برهنه با سطو� كه در معرض تماس ز�اد باشند خودداری کن�د.  •  
برهنه، از حوله کاغذی �ا لباس بعنوان مانع استفادە کن�د. از دست زدن با دست  ی�ی جلوگبراى •   

�س از تماس با سطو� كه در معرض تماس ز�اد هستند، دست ها را �ش���د �ا از ضد عفوى� کنندە دست   •
كن�د.   استفادە  

ند (درب تماس  مورد    كهسطو�  ی برا  ا خصوصم  كردن،  ضد عفوى� افزا�ش •   درب، اىه�ی دستگ  / ز�اد قرار � گ�ی
. )ودستشوىی  حمام لوازم  برق،  یدها �کل   

   كهسطو�  ی برا  ا خصوصم  كردن،  ضد عفوى� افزا�ش •
ند (درب   تماس مورد    درب،  اىه�ی دستگ / ز�اد قرار � گ�ی

. )ودستشوىی  حمام لوازم  برق،  یدها �کل  

  ا �افراد در معرض خطر 
   ر یپذ ب �افراد آس

  نهیوا�سافرادى كه 
اند  شدە�  

دارند: قرار  19كوو�د  د �مردم در معرض خطر شد وسایر  داراى ب�مار�ــهاى مزمنکه   افرادى سال،   60 یباال افراد  ی برا    
د �خود مشورت کن  با ارائه دهندە خدمات بهداشیت  د �انجام ده د �که با  اقدامات محافظیت  ر یو سا ونیناس ی در مورد وا�س  •  

.   د ��ی کنند فاصله بگ  که در خارج از خانه کار �  ز کساین ا ,د �کن  اعتماد خارج از خانه به خدمات    ی ازها�ن افت�جهت در   ,د� •تا حد امکان در خانه بمان  

ش كوو�د  ن :كاهش خطر گس�ت  �شانگر خطر كوو�د به رنگ س�ب
وا�سینه �شدە اند راهنماىی برای افرادی که   

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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