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صحت عامہ کے عہدیداروں نے شکاگو کے دو مریضوں کو گھر میں الگ تھلگ رکھنے
سے  CDCکی ہدایت پر رہائی کا اعالن کیا
جانچ کے منفی نتائج کو دہرانے سے کوئی وائرس موجود نہیں پایا گیا ہے۔
شکاگو  -شکاگو محکمہ پبلک ہیلتھ (سی ڈی پی ایچ)  ،کک کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ (سی سی ڈی
پی ایچ) اور الینوائے ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ (آئی ڈی پی ایچ) آج شکاگو کے ان دو مریضوں کی تصدیق
کر رہے ہیں جن کی تصدیق کی گئی تھی کہ وہ کورونائ وائرس کا شکار ہیں۔ )COVID-19( 2019
بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے لئے امریکی مراکز (سی ڈی سی) کی رہنمائی کے بعد  ،کل دیر
گئے گھر سے الگ تھلگ رہنے سے رہا کیا گیا۔

ئی ڈی پی ایچ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اینگوزی ایزائک نے کہا " ،ہمارے دو الینوائے باشندے جن کی تصدیق
شدہ کورون وائرس  2019تھی وہ بیماریوں سے صحت یاب ہوگئی ہیں اور ان دو معامالت سے اس
وائرس کا مزید پھیالؤ نہیں ہوا ہے۔" "عام لوگوں کے لئے خطرہ کم ہے اور ہم اپنی کمیونٹی کو محفوظ
رکھنے کے لئے ہر عاالت کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں۔"
سی ڈی پی ایچ کے کمشنر ڈاکٹر ایلیسن ارواڈی نے کہا " ،فی الحال اس وائرس کے بارے میں جو بات
مشہور ہے  ،اور سی ڈی سی اور آئی ڈی پی ایچ کے ساتھ قریبی مشاورت کے بعد  ،ہمیں یقین ہے کہ
دونوں مریض اب بغیر کسی پابندی کے  ،اپنی باقاعدہ سرگرمیوں میں بحفاظت واپس جا سکتے ہیں۔"
انہوں نے بتایا کہ اب انھوں نے وائرس کی منفی جانچ کے متعدد دورے کیے ہیں اور وہ طبی لحاظ سے
بہتر ہیں۔ انہیں ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے  ،اور نہ ہی کوئی ان کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔ انہیں
صاف کردیا گیا ہے۔
"ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تشویش ہوسکتی ہے کیونکہ یہ ایک نئی بیماری ہے  ،لیکن جو چیز آپ کے
پاس نہیں ہے اسے پھیالنا مشکل ہے۔ منفی جانچ کے نتائج کا مطلب ہے کہ کوئی وائرس موجود نہیں ہے ،

"سی سی ڈی پی ایچ کے چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر ٹیری میسن نے کہا۔ “جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ
اسے نہیں پھیل سکتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ میڈیا اور عوام اس جاڑے کی رازداری کا احترام کریں گے اور
ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ وہ بہت تکلیف گزر چکے ہیں۔ ہم ان کا  ،اور اس میں شامل ہر فرد کا
 ،سارے عمل میں تعاون کے لئے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس میں اسپتال  ،صحت کی دیکھ بھال
کرنے والے کارکنان  ،صحت عامہ کے مالزمین اور دیگر رابطے شامل ہیں جنہیں بعد میں مسترد کردیا
گیا تھا۔ "
رازداری کے خدشات کی وجہ سے  ،اس جوڑے کے بارے میں مزید معلومات شیئر نہیں کی جائیں گی
جو اس سے قبل جنوری میں ہاف مین اسٹیٹس کے  AMITAسینٹ الیکسیوس میڈیکل سنٹر میں اسپتال
میں داخل ہوئے تھے اور  7فروری کو گھر سے الگ تھلگ رکھاگیا تھا۔

۔ مزید ۔
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ساٹھ سالہ خاتون  -شکاگو کی رہائشی جو چین کے ووہان  ،چین سے واپس آئی تھی۔  24جنوری کو
 COVID-19کا پہال تصدیق شدہ الینوائے کیس کے طور پر اس کی شناخت ہوئی تھی  ،اور اس کا ساٹھ
سالہ شوہر بھی ،دوسرا تصدیق شدہ الینوائے کیس تھا اور اس سے فرد سے فرد کے پہلے ٹرانسمیشن
کی 30جنوری کو امریکیہ پیں شناخت ہوئی۔
صحت عامہ کے عہدیداروں نے اضافی ٹرانسمیشن کے خطرے کو کم کرنے کی کوشش میں ان افراد کی
شناخت اور ان کی نگرانی کے لئے کام کیا جو دونوں تصدیق شدہ مقدمات سے رابطے میں تھے۔ ان
کوششوں کی حمایت کیلئے ایک سی ڈی سی ٹیم الینوائے میں بھی تعینات کی گئی تھی اور اس کے بعد وہ
اٹالنٹا واپس آگئی ہے۔
سی ڈی سی  ،کوویڈ ۔ 19کی وجہ سے سانس کی بیماری کے پھیلنے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے جس
کا پہال واقع چین کے صوبہ ہوب  ،ووہان سٹی میں پایا گیا تھا اور جو اب تک بڑھتا ہی جارہا ہے۔ اب دنیا
بھر میں قریب  50،000کیسز اور  1،300سے زیادہ اموات ہوچکی ہیں۔ چین میں اکثرمریضوں میں پائے
جانے والے عالمات میں بخار  ،کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کے ساتھ ہلکے سے سانس کی
بیماری بھی شامل ہے۔
 COVID-19کو روکنے کے لئے فی الحال کوئی ویکسین موجود نہیں ہے۔ ابھی  ،کیونکہ یہ امریکہ میں
وسیع پیمانے پر پھیلتا نہیں پایا گیا ہے  ،لہذا عام لوگوں کیلئے کوئی اضافی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی
گئیں۔
صحت عامہ کے عہدیداروں کو عوام کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ معمول کے مطابق اپنے
روز مرہ کے کاروبار کو آگے بڑھائیں اور جراثیم کو پھیلنے سے روکنے  ،کھانسی اور چھینکوں کو
ڈھانپنے ،صابن اور پانی سے ہاتھ دھونے اور بیمار ہونے پر گھر میں رہنے کے بارے میں چوکس رہیں۔
مزید معلومات کے لئے  ،رابطہ کریں:

• ایلی نوائے محکمہ صحت عامہ
 پر فون کریں3931-889-800-1 ہاٹ الئن پرCOVID-19 o
DPH.SICK@ILLINOIS.GOV  ای میل کریںo
http://www.dph.illinois.gov/topics-  مالخطہ کریںo
services/diseases-and- conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
• شکاگو محکمہ صحت عامہ
311  کال کریںo
 مالخطہ کریںo
https://www.chicago.gov/city/en/depts/cdph/provdrs/health_prot
ection_and_ response/svcs/2019-novel-coronavirus--2019-ncov.html
• کک کاؤنٹی محکمہ صحت عامہ
 پر کال کریںo 708-633-4000 o
 مالخطہ کریںo
https://www.cookcountypublichealth.org/communicablediseases/novel- coronavirus

