
کانتی  فیرفکس بھداشت اداره  

 روزه حیوان خانگی شما 10محصورسازی 
-274-2296 تلفن شماره با )24/7/365( بالفاصلھ زیر  موارد در

 در  پاسخگویی  آماده  کارکنان با شما ارتباط تا  بگیرید تماس 571
:شود برقرار کانتی فیرفکس بھداشت اداره اورژانس ھاری برنامھ  

یا کند، فرار یا بمیرد شود، بیمار شما حیوان کھ صورتی در  
یا  کنید، معدوم را خود حیوان دارید تمایل کھ صورتی در  

 یا شخص اختیار در را خود حیوان دارید تمایل کھ صورتی در
.دھید قرار دیگری پناھگاه   

 است، شده محصور من  خانگی حیوان  کھ مدتی در
باشم؟  اقداماتی چھ دنبال بھ باید  

 را بیماری عالئم روزه  10 محصورسازی طی  شما خانگی  حیوان اگر
 بھ بھداشت اداره با  بالفاصلھ کارشناس یک با گفتگو برای دھد، نشان

بھ مبتال حیوان بیماری. بگیرید تماس 571-274-2296 تلفن شماره
 یا غذا خوردن بھ قادر است ممکن و شود می تشدید پیوستھ طور بھ ھاری

 اداره کارشناس. دھد نشان خود از تھاجمی رفتار و نباشد آب نوشیدن
 شدن بیمار صورت در الزم متعاقب اقدامات شما با صحبت  طی بھداشت
.گذاشت خواھد میان در شما با را حیوان  

چھ؟  حاال. دادیم انجام روز 10 برای را کار این  
 گاز گزارش زمان در شما راسوی یا گربھ سگ،! است خوبی خبر

 از خود حیوان کردن خارج منظور بھ. است نداشتھ ھاری گرفتگی
ً  محصورسازی،  پلیس از کھ ایمیلی در شده ضمیمھ ھای دستورالعمل لطفا

 ترخیص فرم: کانتی فیرفکس« موضوع  با حیوانات از حفاظت
 پس. کنید دنبال را اید کرده دریافت »حیوانات روزه 10 محصورسازی

 زمانی تا . شود می خارج محصورسازی از شما حیوان کار، این انجام از
 محصورسازی در شما خانگی حیوان نکنید، تکمیل را فرم این کھ

.ماند خواھد باقی  قانونی

از ھمکاری شما برای کمک بھ  ایمن نگھ داشتن 
فیرفکس کانتی برای  زندگی، کار و بازی 

! سپاسگزاریم
اگر سوال دیگری در مورد محصورسازی حیوان خانگی خود دارید، 
لطف اً در ساعات کاری عادی با برنامھ ھاری اداره بھداشت فیرفکس  

کانتی بھ شماره تلفن 703-246-8935 تماس بگیرید.

شود؟ می محصور روز 10 برای  من خانگی حیوان چرا  
 کمی  بسیار احتمال  گیرد، می  گاز را دیگری حیوان یا  شخص کھ  حیوانی

 یک روزه  10 محصورسازی. باشد مبتال ھاری بھ  موسوم  بیماری بھ  کھ  دارد
 شما خانگی حیوان کھ شود حاصل اطمینان تا است قانونی نظارت دوره

 عفونت( ھاری بیماری بھ) حیوان واکسیناسیون وضعیت از نظر صرف(
.نباشد مبتال) کشنده اما نادر ویروسی  

 این باشد، خوبی وضعیت  در کامل  روز 10 برای  شما  خانگی حیوان اگر
 در شما خانگی حیوان اگر. است نداشتھ ھاری حیوان کھ  است  معنی بدان
. باشد شده مبتال ھاری بھ است ممکن شود، بیمار محصورسازی حین

 شرایط این در  کھ  اقداماتی مورد در را اطالعاتی  بھداشت  اداره  کارشناسان
.دھند می ارائھ  شود،  انجام باید  

 مھم بسیار نھ، یا است شده مبتال  ھاری بھ حیوانی آیا اینکھ از اطالع
باید  شوند، می گرفتھ گاز  ھاری بھ مبتال حیوان توسط کھ افرادی. است
اگر حتی بنابراین،. شوند واکسینھ مرگ و بیماری از جلوگیری برای

 بھ اقدام باشد، کم بسیار ھاری بھ شما  خانگی حیوان ابتالی احتمال
 اھمیت حائز بسیار عمومی سالمت از محافظت برای محصورسازی

.است  

 اطالعات بیشتر درباره ھاری را میتوان در وبسایت زیر پیدا کرد:
fairfaxcounty.gov/health/rabies 

دھم؟  انجام باید کاری چھ آینده  روز 10 طی  
سگ، گربھ یا راسوی اھلی را در آدرس ذکر شده در قرارداد  

محصورسازی کھ با مأمور پلیس حفاظت از حیوانات تکمیل کرده اید، تا 
پایان قرارداد خود نگھداری کنید. شما می توانید حیوان خود را با  تاریخ 

افسار در نزدیکی این مکان (بھ عنوان مثال، پیرامون بلوک) بھ پیاده روی  
ببرید تا زمانی کھ حال مساعد حیوان خود را بھ اداره بھداشت فیرفکس  

 کانتی گزارش دھید و در نتیجھ از پایان دوره محصورسازی مطلع شوید. 

. بھ منظور درخواست این  07/2021انتشارات فیرفکس کانتی، ویرجینیا.  
-246-2411اطالعات در یک قالب جایگزین، با اداره بھداشت بھ شماره تلفن  

703 )TTY 711 ( .تماس بگیرید 

www.fairfaxcounty.gov/health 

703-246-2433

http://www.fairfaxcounty.gov/health/rabies
http://www.fairfaxcounty.gov/health
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