Наказ місцевого чиновника охорони здоров’я щодо карантину та ізоляції,
дійсний з 28 березня 2020
Чиновник охорони здоров’я округи Кінг видав наказ, щоб захистити здоров’я нашого суспільства та
перешкодити розповсюдженню COVID-19. Цей наказ видано для перешкодження розповсюдженню
вірусу COVID-19 від людей, які отримали позитивні результати тестів на COVID-19 чи тих, хто чекає на
результати тесту. Наказ особливо важливий щодо перешкодження розповсюдженню COVID-19 на
більш уразливих членів суспільства.

Директива щодо карантину
Якщо у вас є симптоми COVID-19 (підвищена температура, кашель та/чи труднощі дихати) та ви чекаєте
на результати тесту: Ви повинні залишатися вдома чи у приміщенні для карантину. Для осіб, які
сучасно не мають житла, приміщенням для карантину може бути приміщення, що постачає уряд чи
державний заклад, коли приміщення наявні.
Цей наказ узгоджений з вказівкою від Centers for Disease Control (Центру контролю за захворюваннями)
та Public Health (Міністерства охорони здоров’я) – Сіетл & округа Кінг.
Якщо ваші результати тесту позитивні на COVID-19, ви повинні залишатися в ізоляції.

Наказ щодо ізоляції
Усі, хто отримав позитивний результат тесту на COVID-19, повинні залишатися у ізоляції, як описано
нижче:
Не виходити з вашого дому чи приміщення для вилікування крім для отримання медичної
допомоги. (Приміщення для вилікування це житло для осіб, які сучасно не мають житла. Вони можуть
постачатися урядом чи державним закладом.)
Для усіх з симптомами, ви можете припинити ізоляцію тільки за наступними умовами:
•

Протягом мінімум 3 діб (72 годин) у вас не було підвищеної температури без використання
ліків для знижчення температури (як аспірин чи ібупрофен) та ваші симптоми поліпшилися
(наприклад, кашель, задишка); ТА,

•

Мінімум 7 діб минуло з того часу, як симптоми вперше розпочались.

Для усіх, хто отримав позитивний результат тесту на COVID-19 але не мав симптомів: припинить
ізоляцію, коли минуло мінімум 7 діб від дати першого позитивного тесту на COVID-19, та за ці 7 діб не
було захворювання.

Виконання
Усім настійно рекомендовано добровільно виконувати ці директиви та наказ.
Особи, що не виконують цей наказ, можуть бути вимушено затримані. Установа охорони здоров’я має
таку владу за законами штату Вашингтон [см. RCW 70.05.070 (2)-(3) та WAC (Адміністративний Кодекс
штату Вашингтон) 246-100-036 (3)].

