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COVID-19: یمسکون یساختمانها یسؤاالت متداول برا 
 

است.  یمسکون یساختمانها  رانیمالکان و مد یبرا COVID-19 درباره متداول سؤاالت یبرخ پاسخ یحاو نوشتار نیا

 eopening New York City:R Frequently» به ورکیویشهر ن یدرباره بازگشائ قتریکسب اطالعات دق یبرا

Asked Questions » تیوبسا در ایمراجعه کرده  (متداول سؤاالت: ورکیویر نشه ی)بازگشائ 

nyc.gov/health/coronavirus  عبارت«Reopening NYC» دی( را جستجو کنورکیویشهر ن ی)بازگشائ. 

 :دیبه خاطر نگه دار COVID-19از انتقال  یریجلوگ یرا برا یچهار اقدام اساس نیا 
 

در   دیبا دیتماس داشته ا ماریب کیروز گذشته با  14در  ای دیهست ماریاگر ب :دیبمان خانه در دیهست ماریاگر ب  •
امور  ریسا ای( شی)شامل آزما یضرور یپزشک  یمراقبت ها افتیدر یبرا دیبخواه نکهیمگر ا د،یخانه بمان
 . دیاز خانه خارج شو یضرور

 .دیریفوت فاصله بگ  6حداقل  گرانیاز د :دیکن تیرعا را یکیزیف  یگذارفاصله  •
دست ها را زود به زود و حداقل به   :دیکن تینظافت را رعا یهاو پروتکل  دینگاه دار زیخود را تم یدست ها  •

 ایسرفه  ،ینیگرفتن ب ،یبهداشت سیالخصوص بعد از استفاده از سرو یعل د،ییبا آب و صابون بشو هیثان 20مدت 
% الکل دارند  60کننده دست که حداقل  یعطسه. اگر آب و صابون در دسترس نبود از محصوالت ضدعفون

دهان   یجلو دیکن یعطسه م ایسرفه  ی. وقتدیکن ینشسته خوددار  ی. از لمس صورت خود با دست هادیاستفاده کن
  ادیکه ز ی. سطوحدیکن یعطسه کردن در دستان خود خوددار ایو از سرفه  دیتان بپوشان نیرا با آست خود ینیو ب

 .دیکن زیشوند را مرتب تم یلمس م
  تی. ممکن است بدون داشتن عالئم، عامل سرادیخود محافظت کن انیاز اطراف :دیاز پوشش صورت استفاده کن •

. استفاده از پوشش صورت به دیرا انتقال ده یماریب د،یکن یصحبت م یحت ایسرفه، عطسه  یو وقت دیباش یماریب
صفحه   نیبه ا شتر،یکسب اطالعات ب یکمک کند. برا COVID-19تواند به کاهش انتشار  یم یاصول وهیش

 nyc.gov/facecovering :دیمراجعه کن
 

 د یبمان  خانه در دیهست  مار ی اگر ب
 

توانند به کار خود  یآنها مثبت بوده چه موقع م  شیآزما ایهستند  COVID-19کارکنان ساختمان که مشکوک به 
 برگردند؟

به  دیدر محل کار خود حاضر نبوده اند نبا یماریب لیکه به دل یاکثر کارکنان ورک،یوین التیا یبر اساس رهنمود بازگشائ 
 در مورد آنها صادق باشد: ریز طیشرا تمام نکهیکار برگردند مگر ا

  نیروز پس از اول 14بروز نکرد،  یاگر عالئم ایروز از شروع ظهور عالئم آنها گذشته باشد،  14حداقل   •
 آنها. شیمثبت آزما جهینت

  ای Advil)بعنوان مثال  بوپروفنیا ای لنولیتب بر مانند تا ی نداشتن تب در سه روز گذشته بدون استفاده از داروها  •
Motrin.) 

 است.  افتهیآنها بهبود  یسالمت یکل تیوضع  •
 

 کرد؟ دیاگر کارکنان ساختمان سر کار خود حاضر نشوند چه با
  خصوص در بخواهند داوطلب ساکنان از ای باشند رهیذخ یروهاین دنبال به توانند یم امالک رانیمالکان ساختمانها و مد

 و طیشرا تمام در یک یزیف یگذار   فاصله. کنند کمک معمول  کردن یضدعفون و نظافت و ها یبند بسته لیتحو مانند یامور
 .شود تیرعا دیبا زمانها

 
 بدهند؟  COVID-19 شیقبل از برگشت به کار آزما دیشده اند با یسر کار حاضر نم ماریب لیکه به دل یکارکنان ایآ

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
http://www.nyc.gov/facecovering
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  یکند که تمام اهال یم هیتوص ورکیویوجود شهر ن نیبدهند. با ا شیآزما ستندیبازگشت به کار مجبور ن یبرا ر،یخ
 صیتشخ شیآزما ریخ ایقرار دارند  شتریدر معرض خطر ب نکهیو ا ریخ ایعالمت داشته اند  نکهیبدون توجه به ا ورکیوین

COVID-19 بدهند،  شیدوباره آزما دیمثبت داشته اند با شیکه قبالً آزما ینشده افراد دیق ی فعل یها هیبدهند. در توص
سازمان  یبر اساس رهنمودها ایرا بکند  یدرخواست نیآنها چن یو درمان یبهداشت یارائه کننده مراقبت ها نکهیمگر ا

 شده باشد.  هیانجام آن توص یبهداشت عموم
 

موضوع را به مقامات بهداشت   دیساختمان با تیریمد ایاز کارکنان مثبت باشد، آ یک ی COVID-19 شیاگر آزما
 گزارش کند؟ یعموم

 یماریب یاحتمال ای یقطع صیاز تشخ یموظف هستند در صورت آگاه ورکیوین التیا یکارفرماها بر اساس رهنمودها
به گزارش کردن   لیدر صورت تما انیگزارش کنند. کارفرما یکارکنان موضوع را به مقامات سازمان بهداشت عموم

  CovidEmployerReport@nychhc.orgتوانند به آدرس  یم یموارد به مقامات سازمان بهداشت عموم میمستق
 بفرستند. لیمی( اورکیویشهر ن یابیو رد شی)گروه آزما NYC Test & Trace Corps یبرا

 
شده را   دیی( فقط موارد تأورکیویشهر ن یابیو رد شی)آزما NYC Test & Traceکه برنامه  دیلطفاً توجه داشته باش 
شده را با   دییموارد تأ یتماس ها ورکیویپاسخ نخواهد داد. شهر ن لیمیا  نیدر ا یافتیکند و به گزارشات در یم یریگیپ
 کند. یم یریگ یپ قیبطور فعال و دق یشگاهیآزما یک یالکترون یگزارش ده ستمیس کی

 
ساکنان  ایبه مالکان  یشهردار ایاو مثبت باشد، آ  COVID-19 شیآزما ایشود  مارینفر در ساختمان ب کیاگر 

 دهد؟ یساختمان اطالع م
ساکنان ساختمان ها  ایمثبت را به مالکان  شیآزما ای یماریموارد ب ورک،یویشهر ن یسازمان بهداشت و سالمت روان ر،یخ

در مورد    COVID-19 صیکه تشخ یکند با تمام افراد یم یسع ورکیویشهر ن یابیو رد شیکند. گروه آزما یگزارش نم
 ییبوده و احتماالً در معرض خطر قرار گرفته اند شناسا کیرا که با آنها در تماس نزد یتا افراد ردیآنها داده شده تماس بگ 

 یریدر معرض قرارگ زانیبدهند و بسته به م شیشود آزما یدرخواست م کیافراد مورد تماس نزد نیند. سپس از اشو
 .ندینما نهیشان خود را قرنط

 
با او تماس گرفته نشده  ورکیویشهر ن یابیو رد شیباشد اما از گروه آزما ماریب کینگران تماس خود با  یاگر شخص 

به  ایصحبت کند و  COVID-19 شیآزما یها نهیخود درباره گز یو درمان یتواند با ارائه کننده خدمات بهداشت یباشد، م
 .دیمراجعه نما testandtrace.nyc تیوبسا

 

 دی کن تیرا رعا  یفاصله گذار
 

 کنند؟ تیرعا را یکیزیف  یگذاردر محل خود فاصله  دیکارکنان ساختمانها با ایآ
. رندیفاصله بگ  گرانیفوت از د 6کنند و هرگاه ممکن بود  تیرا رعا یک یزیف یفاصله گذار دیبله، کارکنان ساختمانها با 

که   یاز ازدحام، تعداد افراد یریجلوگ یاز پوشش صورت استفاده کرد. برا دیفوت فاصله گرفت با 6توان  یاگر نم
خود سوار آسانسور   یکنند فقط با هم گروه ها یسع دی. افراد بادیتوانند از آسانسور استفاده کنند را محدود ساز یهمزمان م

 شوند. یمنتظر آسانسور بعد ایشوند، از راه پله استفاده کرده 
 

 د یکن تیرعا  را  نظافت یها  پروتکل  و  د یدار نگاه  زی خود را تم یدست ها
 

بهداشت مطلوب دستها و  جیترو یتوانند برا یم یچه کار یو کارکنان نگهدار رانیمالکان ساختمان ها، مد
 انجام دهند؟ COVID-19از انتشار  یریجلوگ

 

 شهیهم یعموم یفضاها  در  واقع دست شستن مخصوص ینکهایس که کنند حاصل نانیاطم دیکارکنان ساختمانها با •
 .باشند یکاغذ دستمال و  صابون ز،یتم یجار آب  یدارا

mailto:CovidEmployerReport@nychhc.org
https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/
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% الکل  60کننده دست با حداقل   یساکنان ساختمان، مواد ضدعفون انیبهداشت مطلوب دستها در م جیترو یبرا  •
ها و   یو خروج یورود ،ییلباسشو یاتاق ها ،ییدستشو ،ی)مانند الب  دیقرار ده یعموم ی در فضاها

 آسانسورها(.

  به. دیده قرار دستها شستن درباره ییپوسترها تناسب به یعموم یفضاها  ریها و سا ییدر دستشو •
)پوسترها « Posters and Flyersو به دنبال بخش » دیبرو nyc.gov/health/coronavirus تیوبسا

 ی« )پوستر شستن دستها براWash Your Hands Poster for Adultsتا »  دیبگرد و اعالن ها(
 .دیابیمختلف ب یبزرگساالن( را به زبانها

 
 کنند؟ زیتم را ییلباسشو یها اتاق ای ییدستشو ،یالب مانند یعموم یفضاها دیبا کباریچند وقت  یکارکنان نگهدار

 .دهند  انجام را  خود ی عاد یضدعفون و نظافت روال بار کی یروز  حداقل دیبا یکارکنان نگهدار •
o  در، نرده راه پله ها،   یها رهی)مانند ابزارآالت( و سطوح پرتماس )مانند دستگ  یاشتراک یایاجسام و اش

و هل دادن،   دنیها، صفحات کش چهیدر رش،یپذ یزهایم ،ییروشنا یدهایآسانسور، کل یدکمه ها
 ،یها، الب یی)مانند دستشو یعموم یفضاها ایپرتردد و  ی( در فضاهازاتیصندوق پست و تجه
و  زیدر فواصل کوتاه تر تم دیو اتاق مخصوص صندوق پست( با ییلباسشو یآسانسورها، اتاق ها

 شوند. یضدعفون

 یمانند ت یکردن ابزارآالت یکردن سطوح، ضدعفون یو ضدعفون زیدرباره نحوه تم شتریکسب اطالعات ب یبرا •
و   یالزامات شهر تیکمک به رعا ینمونه جدول ثبت زمان نظافت برا کیمشاهده  زیو پوشاک، و ن یشو نیزم

General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-» تیبه وبسا ورکیوین التیا
Health Care Settings»  در آدرس   (ی ردرمانیغ یها طیمح یبرا کردن یضدعفون و زیتم ی)راهنما

nyc.gov/health/coronavirus دیمراجعه کن. 

 ند،یبشو هیثان 20مدت  یخود را زود به زود با آب و صابون و حداقل برا یدستها دیکارکنان ساختمانها با  •
کننده دست که  یاز محصوالت ضدعفون دیبخصوص بعد از کار نظافت. اگر آب و صابون در دسترس نبود با

 % الکل دارند استفاده کنند.60حداقل  
 

 د یاز پوشش صورت استفاده کن
 

 در محل کار خود از پوشش صورت استفاده کنند؟ دیکارکنان ساختمانها با ایآ 
از پوشش صورت  دیکنند با تیرا رعا یفوت 6فاصله حداقل  گرانیتوانند با د یکه نم یکارکنان ساختمانها در صورت 

تر  کیفوت به آنها نزد 6از   گرانیکه د یپوشش صورت آماده داشته باشند تا در صورت کی دی. کارکنان باندیاستفاده نما
 شدند، از آن استفاده کنند.

 
 کنند؟ فراهم ساختمانها کارکنان یبرا صورت پوشش دیبا ساختمان تیریمد ایآ
 تیریکارکنان ساختمانها قرار دهد. مد اریدر اخت یا  نهیهز چ یصورت را بدون ه یهاپوشش دیساختمان با تیریمد 

صورت خودشان که   یهابه کارکنان اجازه دهد از پوشش دیبا تیریداشته باشد. مد یمکف رهیذخ کی شهیهم دیساختمان با
 .ندیاز حداقل استانداردها برخوردار است استفاده نما

 
 ست؟یمنظور از پوشش صورت قابل قبول چ 
 .دیمراجعه کن صورت یسئواالت متداول درباره پوششهالطفاً به  

 
 ر؟یخ ایکنند  تیرا رعا یفوت 6فاصله  گرانیبا د دیکنند، با یاگر کارکنان ساختمانها از پوشش صورت استفاده م 
  6 گرانیهرگاه ممکن بود از د دی. کارکنان ساختمانها باستین یک یزیف یگذار فاصله  نیگزیاستفاده از پوشش صورت جا 

 از پوشش صورت استفاده کنند. دیممکن نبود، کارکنان با یک یزیف یگذار. هرگاه فاصلهرندیفوت فاصله بگ 
 

 ساختمانها  ی امور عموم 
 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf


4 

 
 

چه  گرانیمحافظت از کارکنان ساختمانها و د یمنتشر شود؟ برا هیتهو ستمیتواند از راه س یم COVID-19 ایآ
 توان انجام داد؟ یم یاقدامات

 توجه دیبا اما. کند منتقل را روسیو بتواند هیتهو ستمیوارد شونده به س ی دهد که هوا یمحدود است و نشان نم یشواهد فعل
( ها اتاق  فن ای ی)شخص ها فن ای هیتغذ یهوا کانال مطبوع، هیتهو یواحدها از فضاها  انیم هوا یقو ییجابجا که داشت

  یبرا را ریز اقدامات خود ی فضا طیشرا به بسته. شود فوت  6 از شتریب فواصل در ها قطرک حرکت باعث تواند یم
 :دیده انجام هیتهو بهبود

 هیو تهو شیگرما ستمیس یها تیبا قابل ی)ابتدا سازگار دیده شی% افزا100تا   یرا حت رونیب یدرصد هوا   •
  داخل و رونیب یهوا تیفیک مالحظات با یسازگار زی( را به لحاظ کنترل دما و رطوبت و نHVACمطبوع )

 (.دیکن یبررس

 . دیده شیافزا شده  اشغال ی فضا به امکان صورت  در  را کامل هیتغذ یهوا انیجر •

  ساختمان در حاضر نفرات تعداد ای دما به بسته را هوا هی( که تغذDCVبر اساس تقاضا ) یمبتن هیتهو یکنترلها  •
 .دیکن رفعالیغ دهد، یم کاهش

 هیدهد به استفاده از تهو یاجازه م یو الزامات ساختمان یجو طیکه شرا یهوا در مواقع انیجر شیافزا یبرا  •
 خطر باشد(. یکه ب ی)بعنوان مثال، باز گذاشتن پنجره ها در صورت امکان و وقت دیفکر کن یعیطب

 دیرا بهبود بخش یمرکز یهوا ونیلتراسیف ، یطراح یگردش هوا یرو ریکاهش چشمگ  جادیبدون ا  •
(MERV 13 14 ای.) 

 و باشند داشته مطابقت لتریف با اندازه لحاظ از دیشو مطمئن تا دیکن ینیبازب را  لتریف یها رک و لتریمحفظه ف •
 .دیباش لتریف پس یبا رساندن  حداقل به یبرا ییها راه دنبال به شهیهم

 قیترق تا دیباش داشته نظر مد  را ندارد حضور ساختمان در  یکس که یساعات طول در هیتهو ستمیبکار انداختن س •
 .دیبرسان حداکثر به را هیتهو

که افراد در محل کار حضور دارند، درست و با   یها در مواقع ییدستشو هیتهو یکه فن ها  دیحاصل کن نانیاطم  •
 کنند. یکامل کار م تیظرف

 
 آب گرم منتشر شود؟ یاستخرها و وان ها قیتواند از طر یم COVID-19 روسیو ایآ
افراد منتشر  انیآب گرم م ی استخر و وان ها قیتواند از طر یم COVID-19وجود ندارد که نشان دهد  یشواهد چیه

تواند  یآب گرم قاعدتاً م ی( استخرها و وان هانیو بروم نی)مثالً با کلر یاصول یو ضدعفون ینگهدار ،یشود. راهبر
 سازد. رفعالیغ ایبرده  نیرا از ب COVID-19مسبب  روسیو

 
را   یک یزیف یگذاربهداشت دست و فاصله  دیوجود داشته باشد، ساکنان با COVID-19 یوجود اگر انتشار عموم نیبا ا 

نظافت و   یاصول یها وهیسطوح را بطور مرتب با استفاده از ش دی. راهبران و مالکان ساختمانها باندینما تیرعا
از   یآگاه یداشته باشند )برا ژهیشود توجه و یبا آنها تماس گرفته م ادیکه ز ییایکنند و به سطوح و اش زیتم یضدعفون

Health Care -General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non» ها به هیتوص
Settings » آدرس  در (یردرمانیغ یها  طیمح یبرا کردن یضدعفون و زیتم ی)راهنما  

nyc.gov/health/coronavirus دیرجوع کن.) 
 

 کرد؟ برخورد یگرید بنحو( دارو ای یاساس لوازم غذا،)مانند  شود یم لیتحو ساختمان به که یاقالم با دیبا ایآ
بسته ها و نامه ها و موقع ورود و خروج از ساختمان،   افتیموقع در دیافراد حاضر در ساختمان )کارکنان و ساکنان( با 

ها را  بهداشت دست دیکنند. تمام افراد حاضر در ساختمان بعد از دست زدن به نامه ها با تی را رعا یک یزیف  یفاصله گذار
توانند با قرار  یشوند، کارکنان ساختمان م یگذاشته م یبزرگ که بسته ها در الب یمسکون یکنند. در ساختمان ها تیرعا

 دادن بسته ها پشت در آپارتمان به ساکنان کمک کنند.
 

  یبرا مخصوص نیآنال بخش کی( Amazonو  Uber Eats ، FreshDirect)مانند لیتحو یاه سیاز سرو یبرخ 
 مثال بعنوان. کنند وارد آنجا  در را  خود یها درخواست و شتریب اطالعات توانند یم انیمشتر و دارند" ژهیو"دستورات 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
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  به و بگذارد در پشت را)ها( بسته دهنده لیتحو شخص نکهیا ای شود داده لیتحو آنها واحد ای منزل در به ها بسته نکهیا
 .است سطوح لمس و رو در رو تماس زانیم از  کاستن کارها نیا از هدف. کند ارسال تکست رندهیگ

 
 بکنند؟ دیدر ساختمان به صدا درآمد ساکنان چکار با یاگر هشدار آتش سوز 
و  دیکن تیاستاندارد ساختمان را رعا یپروتکل ها دیافراد حاضر در ساختمان با د،یبه گوش رس یاگر هشدار آتش سور 

شده و درب  تیکماکان رعا دیبا قیو حر یخدشه دار شود. مقررات ساختمان یدر برابر آتش سوز یمنیا دیوجه نبا چیبه ه
  نیموقع خروج از ساختمان در چن دیکن قیبه زور باز نگاه داشته شوند. افراد حاضر در ساختمان را تشو دینبا قیحر یها

 .رندیفوت از هم فاصله بگ  6حداقل  یطیشرا
 

 (؟یامور نگهدار ای یکرد )مانند لوله کش دیبود چکار با راتیبه تعم ازیواحد خاص ن کیاگر در  
  یها و حفظ فاصله گذاربهداشت دست تیمعمول، مانند رعا رانهیشگیاقدامات پ دیافراد حاضر در ساختمان و کارکنان با 

استفاده از پوشش صورت را   نیهمچن دیرا در طول انجام کار بکار ببندند. افراد حاضر در ساختمان و کارکنان با یگذار
و  زیتم یاز روش ها شتریب یآگاه ی)برا دیکن یو ضدعفون زیکار تم انیمد نظر داشته باشند. سطوح کار بعد از پا

Health -General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non»کردن سطوح به  یضدعفون
Care Settings » آدرس در  (یردرمان ی غ ی ها طی مح یبرا  کردن یضدعفون   و زی تم ی)راهنما 

nyc.gov/health/coronavirus دیرجوع کن.)  
 

 ییتنها و انزوا فشار از کاستن و ساکنان یسالمت حفظ به توانند یم چگونه یمسکون یساختمانها رانیمالکان و مد
 کنند؟ کمک دوران نیا در آنها

  ها ارتباط نوع نیا به که یساکنان با( یرحضوری)غ تکست ای تلفن قیتوانند از طر یکارکنان ساختمان در صورت امکان م
 .رندیبگ  تماس اند، کرده عالقه ابراز

 
 :شتریب یبانیکسب اطالعات و پشت یبرا

 مارستانیاداره بهداشت و ب) NYC Health + Hospitalsاز خدمات  دیتوانیم د،یدار ازیدهنده ناگر به ارائه    •
 ییتوانا ای مهیب تیوضع مهاجرت، تیوضع از نظر صرف ورک،یوین ساکنان همه یبرا که( ورکیوین یها

 .دیریتماس بگ  311 ای 4692-692-844 با شماره .دیکن استفاده است، شده گرفته نظر در پرداخت

 .دیریتماس بگ   311با شماره  ایمراجعه کرده   nyc.gov/covidtest تیبه سا شیمراکز آزما افتنی یبرا  •
 
 

 6.26.20   . دهد ر ییتغ را  ها ه یتوص اوضاع تحول و  ریی تغ صورت  در   است ممکن ورک یوی اداره بهداشت شهر ن
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