سیاست وروندتأیید واکسن در شهرستان کینگ(کینگ کونتی)
از تاریخ۰۱/۰۳./۲۰۲۲دیگر قابل اجرا نخواهد بود.

افراد برای ورود به رستورانها
و میخانه ها ،موسسات ،برپایی
ویا شرکت در مناسبت ها در
مراکزتفریحی سرپوشیده ویا هم
مراکز سرباز دیگر نیازی به
نشان دادن مدرک واکسیناسیونیا
COVIDمنفی بودن آزمایشندارند19.

این به چه معناست؟

چرا این سیاست و روند
خاتمه مییابد؟

میزان عفونتوسطح ابتالبه
و بستری شدن COVID-19
مبتالیان در بیمارستان ها در حال
کاهش است
اکنون افراد بیشتری واکسینه شده
و دارای مصونیت در برابر
هستندCovid-19 .

از زمان اتخاذ این
سیاست ،تعداد افرادی که
به طور کامل واکسینه
شده اند از  ۶۸٪درصد
کل جمعیت نزدیک به
 ۸۰٪درصد در حال
حاضر افزایشیافته است.

چرا این سیاست و روند
خاتمه مییابد؟

مصونیت عمومی جامعه o
زمانی محقق می شود که
افراد به تعداد کافی در یک
منطقه نسبت به یک بیماری
عفونی مصئون شوند وانتقال
عفونت از فردی به فرد دیگر
دشوارتر گردد.

 ·Omicronهمچنین افزایش
احتماالً منجر به مصونیت
عمومی بیشتر جامعه ،حداقل
برای کوتاه مدت خواهد شد.

ما ازصاحبان مشاغلو کلیه اعضای جامعه واهالی کینگ کونتی (شهرستان کینگ) که از سیاست وروند تأیید
واکسن ما پیروی کردهاند سپاسگزاریم و از تالشهای مستمر آنها برای کمک به کاهش شیوعبیماری قدردانی
میکنیم.
برای مشاغل وصاحبان کسب و کار ،مهم است تا:

به بهبود سیسم تهویه هوا ادامه دهندo .
از روند واکسیناسیون برای کارکنان حمایت مستمرداشته o
باشند.
کارمندان را تشویق نمایند تا در هنگام بیماری در خانه o
بمانند.
سیاست های استفاده از ماسک در داخل محیط های o
سرپوشیده را اجرا کنند.

· صاحبان مشاغل و
سازمانها همچنان ممکن
است سیاستهای تایید
واکسیناسیون خود را
اجرا کنند

رعایت این مواردبرایهریک
از افراد قابل اهمیت است:

در صورت واجد شرایط بودن ،واکسینه شده و دوز تقویتی o
دریافت کنید.
از فضاهای سرپوشیده و شلوغ با تهویه ضعیف اجتناب کنیدo .
از ماسک های صورت با کیفیت و اندازه مناسب استفاده کنیدo .
در صورت ابتال به بیماری از دیگران دوری گزینیدo .

در صورت تماس نزدیک با
در COVID-19فرد مبتال به
حالییکه واکسینه نیستید و یا
دوزهای کامل را دریافت نکرده
اید از دیگران دور بمانید و
قرنطین را شروع کنید.
در صورت داشتن عالیم
بیماری و یا تماس نزدیک با فرد
در COVID-19مبتال به
زمان مناسب آزمیش دهید.
اگر دچار نقص سیستم ایمنی
در بدنتان هستید ،اقدامات
احتیاطی بیشتریدر نظر بگیرید.

رعایت این مواردبرایهریک
از افراد قابل اهمیت است:

