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(دستور   King County Health Orderبرای مطالعھ نسخھ رسمی 
کلیک کنید. دستور فقط بھ زبان  اینجاسالمت شھرستان کینگ)، روی 

 ارائھ شده است. انگلیسی است. خالصھ دستور در قسمت زیر
کنندگان در برخی مراکز و رویدادھای عمومی، گواھی کارفرماھا باید تأیید کنند کھ مراجعھ 

 دھند. را ارائھ می COVID-19واکسیناسیون کامل یا گواھی منفی بودن آزمایش 
 شود: چھ زمانی شروع می

دسامبر   6نفر از تاریخ  12ھای سرپوشیده با ظرفیت کمتر از ھا، بارھا و میخانھرستوران. 2021اکتبر  25
 .کننداین دستور را اجرا می 2021

 شود: برای چھ کسانی اعمال می
نباید گواھی واکسیناسیون افراد را  وکارقبول نیست. صاحبان کسب گونھ تبعیضی قابلسالھ و باالتر. ھیچ 12افراد 

 ژاد، ملیت، مذھب، گرایش جنسی، جنسیت، ناتوانی یا سن آنھا موشکافانھ بررسی کنند.خاطر نبھ

 یابد:چھ زمانی پایان می
مشی مورد بررسی ، این خط2021اکتبر  25از تاریخ  رود کھ کل دستور دائمی باشد. حداکثر تا شش ماهانتظار نمی

 ه، مجدداً تمدید شود.قرار خواھد گرفت تا درصورت شیوع احتمالی بیماری در آیند

 شود: ھایی اعمال میدر چھ مکان
ھای مخصوص مزه کردن شراب، آبجو و  ھا و بارھای سرپوشیده و ھمچنین مکانرستوران 
 ھای الکلی قوینوشیدنی

 ھای تفریحی و ھنریمکان
 رزمی ھای بدنسازی مانند یوگا، رقص و ھنرھای ھا شامل باشگاهورزشگاه

شوند، شامل رویدادھای ورزشی، نفر جمعیت در فضای باز برگزار می  500رویدادھایی کھ با بیش از 
 ھا ھا و نمایشکنسرت 

ھا و  عروسی شوند، مانند ھای خصوصی اجاره میفضاھای سرپوشیده کھ برای برگزاری گردھمایی
جملھ رستوران، محل شوند، از وکارھای مشمول این دستور برگزار میھایی کھ در محل کسب مھمانی

 اجرای موسیقی یا مراکز تفریحی 
 ھای بولینگباشگاه

 
  

https://kingcounty.gov/elected/executive/constantine/news/release/2021/September/%7E/media/depts/health/communicable-diseases/documents/C19/LHO-proof-of-vaccination.ashx
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بودن آزمایش ھایی ارائھ گواھی واکسیناسیون یا منفی در چھ مکان
 الزامی است؟ 

 شود،  اکیداً توصیھ می الزامی است مکان (این فھرست کامل نیست)
 الزامی نیست اما الزامی نیست 

 

ھای دارای سالن غذاخوری رستورانبارھا و 
   X سرپوشیده

ھای سرپوشیده  ھای بدنسازی سرپوشیده، مکان ھا و باشگاه ھای سینما، ورزشگاهسالن
   X ھا ھا یا کنفرانس ھای سرپوشیده برگزاری ھمایش برگزاری ھنرھای نمایشی، مکان 

ھای تفریحی، مراکز بازی ھای بولینگ، فضاھای تفریحی سرپوشیده (مانند باشگاه 
   X ھای سرپوشیده فوتبال و غیره) زمین 

   X نفر جمعیت 500رویدادھای ورزشی یا سرگرمی در فضای باز با بیشتر از 

ھای عروسی و رویدادھای خصوصی، جشن
شوند وکار برگزار می ھایی کھ در محل کسبمھمانی 

(مانند محل برگزاری جشن عروسی، رستوران یا محل 
 اجرای موسیقی)

X   

ھایی کھ در خانھ شخصی ھای عروسی و مھمانی رویدادھای خصوصی، جشن
 X   شوندیا سازمان مذھبی برگزار می

ھا بر، فودکورتھای دارای خدمات بیرونھای غذاخوری در فضای باز، رستوران سالن
 X   سراھا)(غذا

رویدادھای ورزشی مدارس تریاھای مدرسھ یا کارکنان، کافھ 
 X   راھنمایی و دبیرستان 

  X  ھای مذھبی سازمان 

  X  فروشیھای خرده فروشگاه

 X   ھای خیابانی در فضای باز، بازارھای شبانھ یا بازارھای محصوالت کشاورزینمایشگاه 
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 موارد مستثنی 
ھای ابتدایی،  کنندگان در دوره رویدادھای ورزشی جوانان، در فضای باز یا سرپوشیده، ویژه شرکت 

 راھنمایی و دبیرستان و تماشاگران این رویدادھا 
 ھای غذاخوری در فضای بازسالن

 ھاشاپ ھا، کافیفروشی اغذیھھا، ھا و بارھا شامل کافھھا، میخانھبر در رستورانخدمات غذای بیرون
دھند مانند از غذاخوری را ارائھ می ھایی کھ در درجھ اول خدماتی غیرھای غذاخوری در ساختمانسالن

 تریاھای مدرسھھای مرکز خرید و کافھھا، فودکورت فرودگاه
 سپاری مراسم خاک 

ھای عروسی، بھ استثنای مواردی کھ در ھر یک از مراکز سرپوشیده عمومی فوق برگزار  جشن
شود کھ گواھی واکسیناسیون یا مدرک منفی بودن آزمایش حال، اکیداً توصیھ میاینشوند. بامی

COVID-19 .ارائھ شود 
عمومی فوق برگزار  ھای مذھبی، بھ استثنای مواردی کھ در ھر یک از مراکز سرپوشیده گردھمایی

شود کھ گواھی واکسیناسیون یا مدرک منفی بودن آزمایش حال، اکیداً توصیھ میاینشوند. بامی
COVID-19  .ارائھ شود 

» کھ در ھر مکانی برگزار  King Countyتأیید «کمیسیون انتخاباتی گیری مورد مراکز رأی
 شود.می

 

 شدهکامالً واکسینھ
 :یعنی» شدهواکسینھکامالً « 

مورد دوزھای  تمام  یکیشخص  واکسن  نیاز  مورد  COVID-19ھای  از  کھ   Food andتأیید  را 
Drug Administration   )FDA  , سازمان غذا و دارو) است دریافت کرده باشد (دو دوز واکسن

Moderna  یاPfizer-BioNTech  یا یک دوز واکسنJohnson & Johnson ( 
, World Health Organization  )WHOکھ موردتأیید  را    COVID-19ھای  مجموعھ واکسن

 روز از دریافت دوز نھایی آن گذشتھ باشد.»  14سازمان جھانی بھداشت) است دریافت کرده باشد و 
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 ھای موردقبول واکسیناسیونگواھی
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 ھای موردقبول واکسیناسیون گواھی 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

دھنده شده ازسوی ارائھمدرک چاپ
 MyIRmobile.comواکسن یا 

شده ازسوی مدرک ارائھ
MyIRmobile.com  یا برنامھ

 دیگری

 کارت واکسن تصویر کارت واکسن



 

9 

 
 

 
 
 

ھای موردقبول مربوط بھ  گواھی
 منفی بودن نتیجھ آزمایش



 

10 

ھای موردقبول مربوط بھ گواھی 
 منفی بودن نتیجھ آزمایش 

 
 
 

 سوی:  شده ازمدارک چاپی یا دیجیتال ارائھ
 داروخانھ 

دھنده خدمات  ارائھ
 آزمایشگاھی

 ساعت گذشتھ انجام شده است  72کھ ظرف  FDAتأیید مورد  PCRآزمایش 
گیری در  دھنده خدمات آزمایشکھ توسط ارائھ FDAتأیید آزمایش سریع مورد

 محل برگزاری رویداد انجام شده است
 
 

 

کھ ظرف   COVIDنتیجھ منفی آزمایش 
 ساعت گذشتھ انجام شده است 72
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 ایجاد طرح اجرایی
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ریزی  ھا از قبل برنامھکند، اما مھم است کھ فعالیتطور متفاوتی عمل میوکاری بھ ھر کسب
 مشی جدید اطمینان حاصل شود.اجرای صحیح این خطشوند تا از 

ھای مربوط بھ کارکنان و ھرگونھ آموزش ضروری را  تاریخ و ساعت برگزاری جلسھ
 مشخص کنید.

 
کار شما از  ودھد کسب تابلوھای راھنمایی را نصب کنید کھ بھ مشتریان نشان می

 کند.پیروی می King Countyدستور 
 

کنندگان بخواھند گواھی  توانند از مراجعھترین زمان را تعیین کنید کھ کارکنان میمناسب 
 طلع کنید. شده مواکسیناسیون خود را ارائھ دھند و کارکنان را از این زمان تعیین

 
شود، فرایندی را وکار خدمات انجام آزمایش سریع ارائھ میاگر در محل کسب 

 مشخص کنید و آن فرایند را با کارکنان در میان بگذارید.
 

ھای آموزشی را برای کارکنان برگزار کنید تا مطمئن شوید کھ آنھا درباره دوره
تبعیض ھای ضدمشی و خط  COVID-19ھای  ھای معتبر واکسیناسیون، آزمایشگواھی

 آگاھی دارند.
 

ھا»  ھا را در بخش «موقعیت ھای احتمالی با کارکنان صحبت کنید (ایدهمورد موقعیت در 
 مشاھده کنید).
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 برقراری ارتباط با کارکنان
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 آموزش دادن کارکنان
 
 

مشی را با کارکنان در یک جلسھ گروھی برگزار کنید تا دالیل تغییر خط 
 . بگذارید و بھ سؤاالتشان پاسخ دھیدمیان 

 

یک پیام کتبی را برای تمام اعضای گروه ارسال کنید و در آن طرح اجرایی را 
 . توضیح دھید و منابع را بھ اشتراک بگذارید

 

 King Countyپوستر مربوط بھ منابع موجود برای کارکنان و دستور 
 . را در مکانی نصب کنید کھ کامالً قابل مشاھده باشد

 

 ھایی را ارائھ دھید کھ کارکنان بتوانند سؤاالت خود را مطرح کنندروش
 

King County  تابلوھای راھنمایی را بھ چندین زبان تھیھ کرده است کھ
ھر  . کننده استفاده کردمراجعھ/توان از آنھا برای سھولت ارتباط با مشتریمی

یک نسخھ بھ ھر زبان . ر دارندزبانھ در کجا قراکارمند باید بداند این منابع چند
 . عنوان مرجع، روکش لمینت کنید را بھ

 
 

Vax Verified WebinarKC    وبینار)
 مجاز واکسیناسیون در شھرستان کینگ)

 این وبینار فقط بھ زبان انگلیسی است 

https://youtu.be/ojfNoRTfAiQ
https://youtu.be/ojfNoRTfAiQ
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 برقراری ارتباط با مشتریان
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مھم است کھ ھم کارکنان و ھم مشتریان بدانند کھ چرا این اقدامات درحال انجام شدن است. 
توانید از آنھا برای در میان گذاشتن  اینجا چند پیام حاوی توصیھ ارائھ شده است کھ میدر 

 دالیل انجام دادن این اقدامات با کارکنان و مشتریان خود استفاده کنید. 
 

 علت
وکارھا را باز نگھ داریم و از وکار، وظیفھ داریم کسبعنوان یک جامعھ اھل کسببھ

کنند محافظت  جامعھ کھ رشد و موفقیت ما را تضمین می  کارکنان، مشتریان و اعضای
 کنیم. 

، مقامات COVID-19وجود موج جدید بیماری و افزایش تعداد موارد ابتال بھ با
King County اند کھ مستلزم  مان صادر کردهدستوری را برای محافظت از جامعھ

واھی واکسیناسیون یا این است کھ افراد ھنگام حضور در رویدادھا و مراکز عمومی، گ
 را ارائھ دھند.  COVID-19گزارش منفی بودن آزمایش 

King County عنوان ابزاری برای محافظت  الزام بھ ارائھ گواھی واکسیناسیون را بھ
 از کارکنان و مشتریان با حمایت دولت شھرستان معرفی کرده است. 

دھیم بھ فعالیت خود ادامھ وکارھا اجازه می کھ بھ کسبحالیمسئولیت ما این است در
مان فراھم کنیم. اد جامعھھای ممکن را برای افرترین محیط ترین و سالمدھند، ایمن

گواھی واکسیناسیون بھترین ابزاری است کھ ما برای انجام دادن این کار در اختیار 
 داریم. 
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 ھاموقعیت
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 12بھ این معنی است کھ افراد  King Countyالزام بھ ارائھ گواھی واکسیناسیون در 
یا گواھی منفی بودن آزمایش خود   COVID-19سالھ و باالتر باید گواھی واکسیناسیون 

ھای جایگزین  توانند از شیوهصورت لزوم میکارھا دروحال، کسباینرا نشان دھند. با
 تواند شامل موارد زیر باشد: ھای جایگزین میاستفاده کنند. این شیوه

 

 ارائھ خدمات بھ مشتریان در فضای باز
بر ارائھ ھای مشابھ در منطقھ کھ خدمات بیرونمرتبط کردن مشتریان با گزینھ

 دھندمی
 عنوان ورزشگاهفراھم کردن یک فضای باز بھ

 معرفی کردن منابع مجازی بھ مشتری 
 

سؤال ببرند و ھمچنین  وکار نباید ناتوانی کسی را زیر بھ یاد داشتھ باشید، صاحبان کسب
شده برای مشتری تحقیق کنند. ھمچنین، صاحبان مورد اعتبار معافیت اعالمنباید در

نسب، ملیت، محل تولد، جنس، و اساس نژاد، رنگ پوست، اصلوکارھا ھرگز نباید برکسب
طور متفاوت با سن، مذھب، عقیده، معلولیت، گرایش جنسی، ھویت جنسیتی، وزن یا قد بھ

 ی رفتار کنند. مشتر
 

جو یا ھای ستیزهصورت فیزیکی با مشتریکار ھرگز نباید سعی کنند بھوصاحبان کسب
وکار . در ادامھ، صاحبان کسبھا نیستند درگیر شوندایت پروتکلخشنی کھ حاضر بھ رع

 کند. ھای احتمالی بھ آنھا کمک میبینی تعاملشوند کھ در پیشھایی آشنا میبا موقعیت
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تواند واکسن ای کھ دارد، نمیدلیل ناتوانی یا بیماری زمینھگوید کھ بھکننده میمشتری/مراجعھ 

 دریافت کند
را  COVID-19جای آن، گواھی منفی بودن آزمایش توانند بھ وکار میصاحبان کسب

تواند یک آزمایش سریع در محل رویداد یا یک آزمایش  درخواست کنند. این می
PCR ھای خانگی معتبر نیستند. باشد. آزمایش 

را نداشتھ باشد یا   Covid-19کننده گواھی منفی بودن آزمایش اگر مشتری/مراجعھ
ھای  توانند دیگر گزینھوکار میاز انجام دادن آزمایش خودداری کند، صاحبان کسب

بر یا تحویل درب منزل را درصورت امکان موجود در فضای باز، خدمات بیرون
 پیشنھاد دھند. 

 

برابر ارائھ دادن گواھی واکسیناسیون یا منفی بودن آزمایش  کننده درمشتری/مراجعھ 
COVID-19 کند مقاومت می 

 King Countyتوانند توضیح دھند کھ این دستور ازسوی وکار میصاحبان کسب
تواند خدمات را در مکان  صادر شده است و آن مرکز بدون مشاھده گواھی نمی

 سرپوشیده ارائھ دھد. 
ھای جایگزین مانند ارائھ خدمات در فضای باز یا توانند گزینھوکار میصاحبان کسب

 بر را پیشنھاد دھند. ھای بیرون گزینھ
وکار باید نھایت تالش خود را بکنند تا این دستور را اجرا کنند، اما  صاحبان کسب

 مسئول رفتار مشتری نیستند. 
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 دھدآمیز از خود نشان میآمیز یا خشونتکننده رفتار تھدیدمشتری/مراجعھ 
کننده بخواھید کھ مرکز را ترک کند. رفتار او را با دعوا یا تھدید پاسخ  از مراجعھ
رفتار تھدیدآمیز دارد در  گویی بھ فردی کھ  ھای بیشتر درمورد نحوه پاسخندھید. نکتھ 

Crisis Prevention Institute  (فقط انگلیسی) (مؤسسھ پیشگیری از بحران)
 دردسترس است. 

گزارش دھید.   3977-477-206بھ شماره  King Countyتماس بگیرید و بھ  911با 
کننده رفتار تھدیدآمیز یا  فقط زمانی با نیروھای امداد اضطراری تماس بگیرید کھ مراجعھ

مشی بررسی گواھی آمیزی دارد، و برای موارد معمول مانند اجرای خط خشونت
 واکسیناسیون با آنھا تماس نگیرید.

 

 دھدم داده است ارائھ میرا کھ در خانھ انجا COVIDشخص نتیجھ آزمایش سریع  
ھای موردتأیید شامل  ھای خانگی معتبر نیستند. آزمایشطبق این دستور، آزمایش

کھ  PCRشوند یا نتیجھ آزمایش  ھای سریع ھستند کھ در محل انجام میآزمایش
 توسط پزشک متخصص انجام شده است. 

 پیشنھاد دھید.  ھای موجود در فضای باز را بھ این افرادتوانید دیگر گزینھمی
 

دھد را ندارد، اما قول می COVID-19شخص گواھی واکسیناسیون و منفی بودن آزمایش  
 کھ ھنگام حضور در فضای سرپوشیده ماسک بزند.

توانند  وکار میوفصل این مورد نیست. صاحبان کسباستفاده از ماسک راھی برای حل
بر را بھ این  خدمات بیرون ھای منطقی و موجود در فضای باز یا  دیگر گزینھ 

 کننده ارائھ دھند. مراجعھ

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.crisisprevention.com%2FBlog%2FCPI-s-Top-10-De-Escalation-Tips-Revisited&data=04%7C01%7Cfholme%40kingcounty.gov%7C98f0264f220546a4c0d508d9881c55f6%7Cbae5059a76f049d7999672dfe95d69c7%7C0%7C0%7C637690477563899978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VkuGBR1m7HegJ%2B96xtGGrjn9fhPZHqiXx%2BWbbpve%2BBg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.crisisprevention.com%2FBlog%2FCPI-s-Top-10-De-Escalation-Tips-Revisited&data=04%7C01%7Cfholme%40kingcounty.gov%7C98f0264f220546a4c0d508d9881c55f6%7Cbae5059a76f049d7999672dfe95d69c7%7C0%7C0%7C637690477563899978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VkuGBR1m7HegJ%2B96xtGGrjn9fhPZHqiXx%2BWbbpve%2BBg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.crisisprevention.com%2FBlog%2FCPI-s-Top-10-De-Escalation-Tips-Revisited&data=04%7C01%7Cfholme%40kingcounty.gov%7C98f0264f220546a4c0d508d9881c55f6%7Cbae5059a76f049d7999672dfe95d69c7%7C0%7C0%7C637690477563899978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VkuGBR1m7HegJ%2B96xtGGrjn9fhPZHqiXx%2BWbbpve%2BBg%3D&reserved=0


  

21 

گوید کھ مجبور نیست گواھی واکسیناسیون خود را ارائھ دھد، زیرا قصد شخص می
 ندارند چیزی بخورد یا بنوشد 

سالھ و باالتر کھ در مراکز سرپوشیده و  12این دستور درمورد ھمھ افراد  
شود. این شخص باید گواھی واکسیناسیون ور دارند اعمال میرویدادھای عمومی حض

ھای  خود را ارائھ دھد یا از دیگر گزینھ  COVID-19یا گزارش منفی بودن آزمایش 
 موجود در فضای باز استفاده کند 

 

 COVID-19وکار مشکوک ھستند کھ گواھی واکسیناسیون یا آزمایش صاحبان کسب
 شده توسط مشتری تقلبی است. ارائھ

وکار باید در حد توان خود بر اعتماد متقابل است. صاحبان کسباین دستور مبتنی
 عمل کنند و از درگیر شدن در مجادلھ خودداری کنند. 

 

ای کھ قبالً نیز مراجعھ کرده و سوابق واکسیناسیون خود را نشان داده است مشتری
 ر بار باید گواھی ارائھ دھدپرسد کھ آیا واقعاً ھمی

کننده باید در ھر مراجعھ گواھی واکسیناسیون یا منفی بودن آزمایش  مشتری/مراجعھ 
COVID-19  .خود را ارائھ دھد 
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 تابلوی راھنما
 توانید در اینجا پیدا کنید: عالئم را فقط بھ زبان انگلیسی می   

 ngSix11 8 
ngSix17 11 

https://drive.google.com/file/d/122j86zhuHzUXuSiswEeRzFGnFKz03Twe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBgJtWvcF4HjTDxnGXUx3YkY_l3v1bYQ/view?usp=sharing
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 دسترسی بھ منابع
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 King County Health Orderنسخھ رسمی 
 

(سالمت عمومی  King County Public Healthسؤاالت متداول 
 شھرستان کینگ) (فقط انگیسی)

 
Seattle Metro Chamber شھری  (اتاق بازرگانی منطقھ کالن

 وکار (فقط انگلیسی)منابع مربوط بھ کسب  -سیاتل) 
.comKCVaxVerified 

 
 وکار فقط بھ زبان انگلیسی ھستند  تابلوھای راھنمای کسب 

ngSix11 8 
ngSix17 11 

 
 راھنمای آموزش کارکنان 

 
خطوط تلفن مربوط بھ منابع اطالعاتی برای افرادی کھ مھارت زبان انگلیسی  

 آنھا کم است:
 206-825-4240امحاری:  

 206-486-2669عربی: 
 425-776-2400ای: کره 

 253-317-3251سومالی 
 888-502-9597اسپانیایی:  
 206-486-2669تیگرینی:  

 رسانی کانتون و ماندارین  مرکز اطالع
 206-816-4991سال:  55افراد باالی 
 206-330-4627سال:   55افراد زیر  

https://kingcounty.gov/elected/executive/constantine/news/release/2021/September/%7E/media/depts/health/communicable-diseases/documents/C19/LHO-proof-of-vaccination.ashx
https://kingcounty.gov/elected/executive/constantine/news/release/2021/September/%7E/media/depts/health/communicable-diseases/documents/C19/LHO-proof-of-vaccination.ashx
https://kingcounty.gov/elected/executive/constantine/news/release/2021/September/%7E/media/depts/health/communicable-diseases/documents/C19/LHO-proof-of-vaccination.ashx
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/current-guidance/verify.aspx
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/current-guidance/verify.aspx
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/current-guidance/verify.aspx
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/current-guidance/verify.aspx
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/current-guidance/verify.aspx
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/current-guidance/verify.aspx
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/current-guidance/verify.aspx
https://www.kcvaxverified.com/
https://drive.google.com/file/d/122j86zhuHzUXuSiswEeRzFGnFKz03Twe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBgJtWvcF4HjTDxnGXUx3YkY_l3v1bYQ/view?usp=sharing
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 سؤاالت متداول
سایت زیر را ببینید (فقط بھ زبان انگلیسی):  وب

.com/faqkcvaxverified 

https://www.kcvaxverified.com/faq
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