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موضوع :اطالعات مهم درباره ارائه خدمات در طول بحران بهداشت عمویم کووید19-
کاربر گرایم:
سازمان سالمت رفتاری کانت آالمدا ( )ACBHبا ادامه شیوع کرونا ویروس جدید (کووید )19-در رسارس کشور و جامعه محیل ما ،از تالشهای
محیل ،ایالت و میل برای مبارزه با آن حمایت یمکند .ارائه خدمات مراقبت ایمن همیشه اولویت  ACBHبوده است و این اولویت هیچگاه بیشت
از این چند ماه گذشته نبوده است .با ررسوع روند بازیاب ارائه خدمات حضوری ،بسیار در تالشیم تا ایمت کاربران ،کارکنان و ارائهدهندگان خود
را تضمی کنیم.
این نامه حاوی اطالعاب مهم در خصوص خدمات سالمت رفتاری کانت شماست .لطفا این اطالعات را با دقت بخوانید و اگر هر گونه پرسش
یا نگراب داشتید ،با  ACBHیا ارائهدهنده خدمات سالمت رفتاری محیل خود تماس بگتید.

گیی درباره خدمات سالمت رفتاری
تصمیم ر
خدمات سالمت رفتاری به چندین روش قابل ارائه است .این خدمات را یمتوان به صورت حضوری ،تلفت یا از راه دور (ویدئو کنفرانس آنالین)
ارائه داد .همانطور که یمدانید رفت و آمد به بسیاری از مکانهای عمویم از جمله مراجعه حضوری به اداره برای خدمات ،یمتواند خطر قرار
گرفی در معرض کروناویروس را افزایش دهد .اگر از وسائل نقلیه عمویم ،تاکیس یا خدمات اشتاک سفر استفاده کنید ،این خطر افزایش یمیابد.
لطفا توجه داشته باشید که گرچه ممکن است در حال حاض بتوانید خدمات حضوری دریافت کنید ،اگر ررسایط کووید 19-به گونهای تغیت
کند که سالمت شما در معرض خطر جدی یا بیشتی قرار گتد ،ممکن است از شما خواسته شود برای حفظ ایمت و سالمت همه ،مالقات
ا
خود را تلفت یا از راه دور انجام دهید .اگر درباره مالقات از راه دور نگرابهاب دارید ،یا اگر تجهتات الزم را ندارید (مثل تلفن) ،لطفا ابتدا با ارائه
دهنده خود صحبت کرده و سپس سیع کنید مشکالت را رفع کنید .اگر در هر زماب به این نتیجه رسیدید که با ادامه دریافت خدمات یا بازگشت
به خدمات تلفت یا راه دور ایمنتر هستید ،ارائهدهندگان ما همه تالش خود را یمکنند تا زمانیکه امکان آن فراهم باشد و از نظر بالیت مناسب
باشد ،به این تصمیم احتام بگذارند.

ی
اقدامات برای به حداقل رساندن ر ز
گیی در معرض ویروس
میان قرار ر
هنگایم که خدمات را حضوری دریافت یمکنید ،یمتوانید اقدامات احتیایط خایص را انجام دهید که هم شما و هم سایر افراد اطراف شما را در
برابر این ویروس ،بیماری و مرگ احتمایل ایمنتر نگه دارد .اگر نیمتوانید این توصیهها را رعایت کنید ،مالقات تلفت یا راه دور یمتواند گزینه
بهتی برای شما باشد.
مالقات حضوری :لطفا تنها زماب مالقات حضوری داشته باشید که احساس سالمت یمکنید (عالئم بیماری ندارید) .اگر تب یا سایر عالئم
بیماری دارید ،لطفا مالقات را لغو کنید یا با ارائه دهنده خود تماس بگتید تا بتوانید مالقات تلفت یا راه دور را برنامه ریزی کنید .اگر مایلید این
مالقات را به دالیل بهداشت لغو کنید ،ارائه دهندگان شما قطعا ررسایط را درک یمکنند و برای یافی سایر گزینهها با شما همکاری یمکنند.
اتاق انتظار :سیع کنید برای حفظ ایمت ،تا حد ممکن اندیک قبل از وقت مالقات به محل برسید .به این ترتیب تعداد افرادی که در کلینیکهای
رسپاب یا مطبهای محیل ما حضور دارند ،محدود خواهد بود .اگر نیمتوانید این کار را به طور ایمن انجام دهید ،لطفا با ارائه دهنده خود برای
شناساب سایر روشهای کاهش نیاز به انتظار بیش از حد نیاز در اتاقهای انتظار عمویم یا سایر محیطها ،همکاری کنید.

یز
شست دستها :لطفا هنگام ورود به ساختمان ،دستهای خود را بشویید یا از ضدعفوبکننده الکیل دست استفاده کنید .شسی دستها
یمتواند به توقف شیوع کرونا ویروس کمک کند .لطفا سیع کنید به صورت یا چشمهای خود دست نزنید .اگر این کار را کردید ،فورا دستان خود
را بشویید یا ضدعفوب کنید.
پوشش صورت (ماسک) :ضمن اینکه همچنان تحت الشعاع اثرات کووید 19-هستیم ،دستورات بهداشت آینده ممکن است شما را به استفاده
از پوشش صورت/ماسک در مکانهای عمویم شامل کلینیکها و مطبهای ما ملزم کند .همچنی ممکن است متوجه شوید که کارکنان از ماسک
و دستکش یا سایر تجهتات حفاظت فردی ( )PPEاستفاده کنند .استفاده از پوشش صورت یا  ،PPEدر صورت نیاز ،یمتواند به کاهش شیوع
کرونا ویروس کمک کند .کودکان زیر  12سال ملزم به استفاده از ماسک نیستند.
گیی اجتمایع :الزامات فاصلهگتی اجتمایع یا فتییک محیل به این معناست که شما و سایر مراجعی ملزم هستید فاصله ایمن (حداقل
فاصله ر
 .ا
شش فوت فاصله) بی خود و دیگران را حفظ کنید .این امر هم در اتاق انتظار و هم در اتاقهای درمان مهم است مثل ،لطفا صندیلها را
ا
جابجا نکنید یا در محیل که نشسی ممنوع شده است ،ننشینید .بعالوه ،نباید هیچ تماس فتییک (مثل دست دادن) با کارکنان یا سایر مراجعی
داشته باشید .عیل رغم این محدودیتها ،تشکیالت ما همچنان با ارائه دهندگان ما برای برریس روشهاب در جهت راحت و رفاه شما همکاری
خواهد کرد.
کودکان :اگر در وقت مالقات ،فرزندتان را با خود یمآورید ،لطفا اطمینان حاصل کنید که فرزندتان همه این اقدامات احتیایط ایمت و
دستورالعملهای فاصلهگتی را رعایت کند.
اگر این تغیتات باعث یمشود به زحمت بیفتید یا دچار اضطراب شوید ،لطفا به ارائهدهنده خود یا ییک از اعضاء تیم سالمت رفتاری اطالع
دهید تا بتوانیم به شما کمک کنیم .این اقدامات برای حفظ حداکت ایمت ممکن همه افراد در طول این دوران پرچالش اتخاذ شده است.

رعایت این اقدامات ر ز
گیی در معرض کووید19-
بت جلسات مالقات برای به حداقل رساندن قرار ر
لطفا به یاد داشته باشید اگر شغیل دارید که با سایر افراد مبتال در ارتباط هستید ،یا اگر مسئولیتهاب دارید یا فعالیتهاب انجام یمدهید که
در تماس نزدیک با سایر افراد (به جز خانواده خود) قرار یمگتید ،خطر بیشتی از قرارگتی در معرض کووید 19-شما را تهدید یمکند .همچنان
بدانید که اگر با دیگران زندیک یمکنید (به ویژه افراد باالی  65سال یا افراد مبتال به بیماریهای مزمن) ،قرارگتی شما در معرض ویروس ،جان
آنها را به خطر یماندازد.
باید خطر قرارگتی خود و قرار دادن دیگران در معرض این ویروس را هنگام تصمیمگتی برای دریافت بهتین خدمات درماب در این زمان
(حضوری در مقابل تلفت یا راه دور) در نظر بگتید .اگر تست عفونت ییک از ساکنان متل شما مثبت شده است ،لطفا به ارائهدهندگان خدمات
پزشیک خود اطالع دهید .با اطالعرساب به تیم سالمت رفتاری خود ،به تشکیالت ما نت کمک یمکنید احتمال برخورداری شما از مزایای
حمایتهای مربوط به کووید 19-را برریس کند و ضمن بهبودی شما ،سالمت سایرین نت حفظ شود.

ی
گیی در معرض ویروس انجام یمدهیم
اقدامات که ما برای به حداقل رساندن قرار ر
اولویت اول ما همچنان ایمت و سالمت کاربران ،کارکنان و ارائه دهندگان ماست .برنامههای ما اقداماب را در نظر گرفتهاند تا خطر شیوع کرونا
ویروس در مطبها را کاهش دهند و ،طبق دستورالعمل مقام مسئول بهداشت کانت ( ،)County Health Officerاطالعیههای ضوری را در
تمایم مکانها نصب کردهاند .توجه داشته باشید که اعضاء تیم ما نت پذیرفتهاند که در صورت داشی عالئم یا بیمار بودن ،در متل بمانند.
سالمت شما و سالمت و تندرست جامعه ما برایمان ارزشمند است؛ و مطمی هستیم که ارائه دهنده خدمات سالمت رفتاری شما یمتواند در
صورت لزوم سایر هماهنیکها را برای ارائه خدمات صورت دهد.

ما همچنان به نظارت بر این ررسایط به صورت میل ،منطقهای و محیل ادامه یمدهیم تا از آخرین اطالعات مربوط به ر
پیشفتهای مرتبط با این
ر
پرسیس
پاندیم و بهتین اقدامات توصیه شده مطلع باشیم .آخرین اطالعات را با تغیت ررسایط به شما اطالع یمدهیم .اگر درباره کووید19-
داشتید ،لطفا حتما آنها را با ارائه دهنده خدمات پزشیک خود در میان بگذارید یا برای کسب اطالعات بیشت ،از
ر
پرسیس دارید ،لطفا آن را با ارائه دهنده
 http://www.acphd.org/2019-ncov.aspxدیدن کنید .اگر درباره درمان سالمت رفتاری خود
خدمات سالمت رفتاری خود در میان بگذارید.
بابت خواندن این نامه و اطالعات مهم آن از شما سپاسگزاریم .با هم یمتوانیم اقداماب مطلوب برای کاهش خطر قرارگتی در معرض این
ویروس و کمک به حفظ سالمت و ایمت شما ،خانواده شما ،سایر افراد و جامعه محیل انجام دهیم.
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