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کند تا برای کاهش سرعت شیوع بیماری ناشی از ویروس نوظهور  اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس )وزارت بهداشت( از شما درخواست می

در اختیار شما قرار دهد، همچنین اقدامات خاصی که  19-اداره بهداشت عمومی مایل است اطالعاتی کلی درباره کووید )جدید( کرونا کمک نمایید.

 کمک کنند. 19-باید انجام دهند تا به جلوگیری از شیوع بیماری کووید HIVاد مبتال به افر

را صادر نمود که به موارد زیر  "HIVو افراد مبتال به  19-راهنمای موقت در مورد کووید"( DHHSمارس، اداره بهداشت و خدمات انسانی ) 20در 

 کند:اشاره می

مبتال نیستند،  HIVبا افرادی که به  HIVدر افراد مبتال به  19-دهد که کوویدجود است نشان نمیداده های محدودی که در حال حاضر مو •

( عامل خطری برای CD4 <200/mm3های پیشرفته )یعنی تعداد سلول HIV، بیماری (ARTقبل از درمان مؤثر ضد ویروس ) تفاوت دارد.

 نیز صادق است یا خیر. 19-مشخص نیست که آیا این امر در مورد کوویدهنوز  آمد.حساب میهای تنفسی بهعوارض سایر بیماری

های جدی تر بیماری اختالالت دیگری دارند )مانند بیماری قلبی عروقی یا بیماری ریوی( که خطر ابتال به پیامد HIVبرخی افراد مبتال به  •

 های شدید تر قرار دارند. به بیماریافراد بسیار سیگاری نیز در معرض خطر ابتال دهند.را افزایش می 19-کووید

 HIVبخصوص افراد مبتال به    HIVبنابراین، تا زمانی که ما اطالعات بیشتری کسب کنیم، حائز اهمیت است که تمام افراد مبتال به   •

 اقداماتی انجام دهند.   19- با کنترل ضعیف، برای حفاظت از خود در برابر کووید HIVپیشرفته یا  

 و سایر داروهای ضروری را حفظ نمایند، باید صورت پذیرد. ARTکند تا ذخیره کافی از کمک می HIVبه افراد مبتال به  هرگونه اقدامی که •

 باید طبق برنامه، به روز رسانی واکسیناسیون آنفوالنزا و پنوموکوک حفظ شود. •

 ( و سایر داروها را در اختیار داشته باشید.ARVذخیره داروهای ضد ویروس ) —روز 90و در حالت ایده آل  —روز  30حداقل برای  •

 با داروسازان و/یا ارائه دهندگان خدمات درمانی در مورد امکان تغییر نحوه تحویل داروها به ارسال پستی، صحبت نمایید. •

مراجعه حضوری در مقایسه با مراجعه از راه دور )مثالً سالمت از با ارائه دهندگان خدمات درمانی در مورد خطرات و مزایای تأخیر در مراجعه یا  •

های درمانی که در زمان مالقات برطرف ، نیاز19-عواملی که باید در نظر گرفته شود شامل میزان انتقال محلی کووید راه دور( صحبت نمایید.

 باشد.المت کلی می( و سHIV، بار ویروسی CD4های فرد )مثاًل تعداد سلول HIVشوند، وضعیت می

 های رو در رو شوند.های معمول یا غیرضروری و مشاوره پایبندی ممکن است جایگزین برخورد های تلفنی یا مجازی برای مراقبتمالقات •

آزمایشگاهی معمول باید تا حد برند، بازدید های پزشکی و اند و در سالمت پایدار به سر میرا فرو نشانده HIVبرای افرادی که بار ویروسی  •

  امکان به تعویق افتد.

که تب یا عالئم تنفسی دارند و در پی باشد می HIVمراجعه نمایید، که جامع است و شامل اطالعاتی برای افراد مبتال به  DHHSراهنمای کامل به 

 )پزشکی( هستند. مراقبت

 
قرار دارند، اقدامات زیر را انجام  19-های جدی ناشی از کوویدکند افرادی که بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماریاداره بهداشت عمومی توصیه می

 داده تا خطر ابتال خود به این بیماری را کاهش دهند:

 نزدیک با افرادی که بیمار هستند خودداری کنیداز تماس  •

 تدابیر پیشگیرانه روزمره را انجام دهید: •

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/8/covid-19-and-persons-with-hiv--interim-guidance-/0
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o ثانیه با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تخلیه بینی، سرفه، یا عطسه، یا استفاده از  20را مرتب به مدت  دستانتان

 توالت. 

o الکل استفاده کنید.60دست حاوی  اگر آب و صابون در دسترس نیست از یک ضدعفونی کننده % 

o  ها خودداری کنیدها و نردهور، دستگیره دربهای آسانسدکمه –تا حد امکان، از لمس سطوح پر تماس در اماکن عمومی 

o های خود را بشویید.بعد از لمس سطوح در اماکن عمومی دست 

o تان خودداری کنیدها ، پیش از شستن دستاناز لمس اشیاء یا سطوح، و سپس لمس دهان، بینی، یا چشم 

o را تمیز و ضد عفونی کنید: به طور معمول سطوح لمس شده را تمیز نمایید )برای  تانها، خانهبرای از بین بردن میکروب

 مثال: میز، دستگیره، درب، کلید برق، دستگیره، پیشخوان، توالت، شیر آب، سینک و تلفن همراه(

o  ای صورت بپوشیدپارچه هنگام خروج از منزل به منظور دسترسی به خدمات ضروری، پوشش 

o ر هوایی غیر ضروری خودداری کنیداز سفر دریایی و سف 

o .به مصرف منظم دارو تجویز شده خود ادامه دهید 

o های آنفلوانزا و پنوموکوک خود به روز هستید.مطمئن شوید که با برنامه واکسن 

کنیم تا حد در شهرستان لس آنجلس هستیم، به شما توصیه می  19- از آنجایی که در حال حاضر ما شاهد شیوع کووید •

تا خطر قرار گرفتن خود در معرض این بیماری را کاهش دهید و هنگامی که خارج از منزل و در محل کار ممکن در خانه بمانید  

 ای صورت در مأل عام(.پارچه فوت فاصله از سایر افراد و پوشیدن پوشش  6نید )حفظ هستید، فاصله گذاری اجتماعی را بسیار رعایت ک

تواند به شما کمک این کار می از طریق چت تصویری، چت آنالین یا بصورت تلفنی.های اجتماعی خود را از راه دور حفظ کنید  شبکه •

اگر بیمار هستید و باید به انزوا در خانه ادامه دهید، از دیگران  ید.کند که از نظر اجتماعی در ارتباط باشید و از نظر روحی سالمت بمان

  کمک بخواهید.

با ارائه دهنده خدمات درمانی خود تماس بگیرید تا درباره دریافت در صورت نیاز بود برای مدتی طوالنی در خانه بمانید،  •

 های اضافی الزم از آنان سؤال کنید.دارو

های بالینی کارآزمایی اند.مورد ارزیابی قرار گرفته19- های احتمالی برای کوویدبه عنوان درمان  HIVبرخی از انواع داروی   •

حاصل   19- تحت انجام است اما تا زمانی که اطالعات بیشتری از تأثیر این داروها بر کووید HIVمتعددی بر روی داروهای  

 تغییر دهند. 19- پیشگیری یا درمان کوویدخود را به منظور    HIVنباید داروی    HIVنشود، افراد مبتال به  

 

 کنند، کمک دریافت میAIDSیا طرح مساعدت دارویی    Ryan Whiteکه از طریق    HIVبرای افراد مبتال به  

  ه است:، به اجرا درآورد2020مارس  13به منظور اطمینان از دسترسی شما به داروهایتان، اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا موارد زیر را از تاریخ 

 روزه برای مشتریان بدون بیمه؛ 30حذف موقت محدودیت حداکثر عرضه  •

  های تجدید نسخه؛ وحذف موقت محدودیت •

 شود.منقضی می 2020تمدید واجدین شرایط برای مراجعینی که واجد شرایط بودن آنها بین مارس تا ژوئن  •

 
  2020ژوئن  30کند، واجد شرایط بودن خدمات شما تا دریافت می Ryan Whiteتان لس آنجلس که خدماتبه همین ترتیب، برای هر فرد در شهرس

 تمدید شده است.

http://www.publichealth.lacounty.gov/
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 منابع:

 ".HIVو افراد مبتال به  19-راهنمای موقت در مورد کووید"متحده  اداره بهداشت و خدمات انسانی ایاالت

/0-dancegui-interim--hiv-with-persons-and-19-https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/8/covid 
 

های خاص )مانند مدارس، جهت آگاهی از اطالعات دقیق و منابع )از جمله اسناد راهنما محیط اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس:

 هایی برای مقابله( به وب سایت ما مراجعه نمایید:ها(، سؤاالت متداول و توصیهها، سالنکلینیک

http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/# 
 

 "باید بدانند HIVآنچه که افراد مبتال به  :19-کووید"مرکز کنترل و پیشگیری بیماری 

groups/hiv.html-ncov/specific-avirus/2019https://www.cdc.gov/coron 
 

 ".19-به روز رسانی کووید"اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا  AIDSدفتر 

-https://cdph.magellanrx.com/external/commercial/cdph/doc/en
us/CDPH_emergencyalert_20200316_coronavirus.pdf 

 
” با سفارش پستی یا خدمات تحویل پیکی. ADAPهای شبکه داروخانه  :19-به روز رسانی کووید"ومی کالیفرنیا اداره بهداشت عم AIDSدفتر 

-nal/commercial/cdph/doc/enhttps://cdph.magellanrx.com/exter
us/CDPH_network_pharmacies_mailorder_delivery.pdf 
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