
باید  اومیکرون،  بودن به در صورت مشکوک

ی که با شخص مشکوک در تماس بوده باشند،  افراد

شوندقرنطین   

 
به   تمام اشخاصی که با شخص مصاب که شرایط قرنطین را برای گرقته استحکومت تصمیم 

فعالً در چنین موارد تنها اعضای   .وضع نماید ، از نزدیک در تماس بوده باشند اومیکرون

 خانواده و اقارب نزدیک شخص مصاب مکلف به قرنطین می باشند. 

 

در تماس بوده باشند، باید برای  نزدیک شخص مصاب و یا مشکوک به اومیکرون در حالت انزوا ازکه با شخاصی ا

قابل   مکلفیت قرنطین شدن ،ثابت شود که شخص مصاب به اومیکرون نیستاگر بعداً  .روز قرنطین شوند ۱۰مدت 

   .نمیباشداعتبار 

 
 نزدیک  های تماس فتعری  •

 

 بعد ز هفتمرو بهباید در اسرع وقت و  افرادی که با شخص مشکوک به اومیکرون از نزدیک در تماس بوده بانشد تمام

از تماس نزدیک   بعد هفتمروز  ی که بهتست منفی ۀنتیجارائه  . در صورترا انجام دهند PCRتست  از تماس نزدیک

 دهد. ، شخص مذکور میتواند قرنطین را خاتمه انجام شده باشد

 

.  باشیمداشته  وقایوی اقدامات  گسترش عفونتبرای بطی نمودن  وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی میگوید: ما باید

وضع نمودن شرایط مکلفیت به قرنطین برای تمام اشخاصی که با شخص مصاب یا مشکوک از نزدیک در تماس بوده  

ویروس   اومیکرون در مورد نوع است و ما تا هنوزجدی  بسیار ، اما وضعیتشودمییک اقدام جدی تلقی  ،باشند

 . نداریممعلومات کافی در دست 

تماس ها میان مردم کمتر می شود و کار تشخیص  بناءً ، گرددوضع می نیز  ها تماس ش کاه برای چون اکنون اقدامات

در مواردی که در مورد مصاب بودن   و ردیابی عفونت که توسط شاروالی ها انجام می شود آسان تر خواهد شد.

، در قرنطین هیچ تغییرات به وجود نمی آید. در این مورد معلومات  وجود نداشته باشد اشتباه شخص به اومیکرون

 .خوانده میتوانید( FHIۀ انترنتی انستیتوت صحت عامه )بیشتر را در صفح

 

است که ما برای یک مدت دارای دو نوع اقدامات  وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی اشاره می کند: این بدان معنی

TISK وضعیتگر. من به اساس برای عفونت های دی یدیگرمشکوک اومیکرون و  موارد، یکی برای خواهیم بود 

 را دنبال خواهم کرد.  TISK، ستراتیژی عفونت
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