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  ے لئے روک تھام کی کارروائی کررہاالینوائے کورونا وائرس کے پھیالؤ کو محدود کرنے ک

 ہے

 موجودہ خطرہ کم ہے ، لیکن تیاری کے لئے تمام اقدامات اٹھارہے ہیں  لیئے  کے الینوائے 
 

( مقامی ، ریاست اور وفاقی صحت کے شراکت داروں کے ساتھ  IDPHالینوائے ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ ) -اسپرینگ فیلڈ 

دستیاب تمام روک تھام کے  ( کے پھیالؤ کو محدود کرنے کے لئے COVID-19) 2019مل کر کورونا وائرس بیماری 

الینوائے یا امریکہ میں کمیونٹیز میں نہیں پھیل رہا ہے ، اس بات  19اقدامات کرنے کے لئے کام کر رہا ہے۔ اگرچہ کویوڈ ۔

مقامی ، ریاست اور وفاقی  IDPHکا ثبوت موجود ہے کہ دنیا کے متعدد ممالک کی کمیونٹی میں پھیل رہی ہے اور  

 نے کے لئے پرعزم ہے تاکہ الینوائے تیار ہے۔ ایجنسیوں میں کام کر

 

آئی ڈی پی ایچ فی الحال زیادہ سے زیادہ لوگوں کو طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہونے کی صورت میں دستیاب تمام  

صحت سے متعلق کارکنوں کے لئے ذاتی حفاظتی   IDPHصالحیتوں کا تعین کرنے کے لئے اسپتال کا جائزہ لے رہا ہے۔ 

ی جائزہ لے رہا ہے۔ اس ماہ کے شروع میں ، الینوائے  سازوسامان جیسے دستانے ، گاؤن ، اور ماسک کی دستیابی کا بھ

تیزی سے نتائج کو یقینی بنانے کیلیے جانچ   IDPHٹیسٹ فراہم کرنے والی پہلی ریاست بن گئی اور  19امریکہ کو کوویڈ ۔

 کے صالحیت میں اضافے پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ 

 

میں ممالک میں تشخیص کی جاتی ہے ، الینوائے محکمہ  کے اضافی معامالت کی بڑھتی ہوئی تعداد  19“چونکہ کوویڈ 

صحت عامہ صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں اور مقامی پبلک ہیلتھ کے عہدیداروں ، بیماریوں کے کنٹرول اور  

روک تھام کے مراکز ، اور دیگر ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئی ڈی پی ایچ کے 

ریکٹر ڈاکٹر اینگوزی ایزائیک نے کہا کہ مضبوط جواب دیں اور ہر ممکن قدم اٹھائیں جس کی ہم تیاری کر سکیں۔  ڈائ

"الینوائے پہلے ہی اس چارج کی قیادت کرچکا ہے ، اور وہ پہلی ریاست بن گئی ہے جو ریاستی لیبارٹریوں میں  

COVID-19  ں ، ہم شہر ، ریاست اور وفاقی ایجنسیوں میں کام  کی جانچ کراسکتی ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہی
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کر رہے ہیں تاکہ تمام دستیاب وسائل کی نشاندہی کریں اور یقینی بنائیں کہ ہم اپنی برادریوں کو محفوظ رکھنے کے لئے ہر  

 " کا استعمال کررہے ہیں۔ چیز

 

داروں کے ساتھ مل کر ایلینوائے شہر  کے بعد سے ، آئی ڈی پی ایچ نے مقامی ، ریاست اور وفاقی شراکت  2020جنوری 

میں وائرس پر کامیابی سے قابو پانے کے لئے کام کیا ہے ، جس میں صرف دو تصدیق شدہ معامالت ہیں۔ کوششوں میں  

 شامل ہیں: 

 کے لئے جانچ پر عمل درآمد ، ایسا کرنے والی پہلی ریاست بن گئ۔  COVID-19الینوائے میں  -

 سواالت کیلئے ریاست بھر میں ہاٹ الئن کا قیام  کورونا وائرس کے بارے میں -

مختلف شعبوں میں مقامی محکمہ صحت ، اسپتالوں ، ای ایم ایس ، معالجین ، اور دوسرے شراکت داروں کو رہنمائی اور  -

 سفارشات فراہم کرنا۔ 

 ۔ مزید ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CoVID-19  2تیاریاں / صفحہ 

 

کا خطرہ،   19تصدیق شدہ معاملے میں سفر یا قریبی رابطے کی وجہ سے مریضوں میں کوویڈ  ▪

 خطرے کی بنیاد پر ہوتا ہے

 تفتیش کے تحت تشخیص اور ان افراد کو رپورٹنگ کرنا  ▪

 انفیکشن کنٹرول کے طریقوں  ▪

 احتیاطی تدابیر اسکولوں ، یونیورسٹیوں / کالجوں ، اور طلباء کے لئے  ▪

 تنہائی / الگ رہنا  ▪

 دیکھ بھال کرنے والوں اور قریبی رابطوں کی روک تھام کے اقدامات  ▪

 نمونہ جمع کرانے اور جانچ کرنے  ▪

 ذاتی حفاظتی سامان کے استعمال کی تجویز کردہ حکمت عملی ▪

 ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ کال ٹرائج  ▪

 کال سینٹر کا جواب  911ایمرجنسی میڈیکل سروسز اور  ▪

 جنرل اسمبلی کو معمول کی بریفنگ فراہم کرنا  ▪

کورونا وائرس سے متعلق ویب پیج بنا کر ، عوام سے خبریں جاری کرنا، پریس کانفرنسوں کی   ▪

 میزبانی کرنا ، انٹرویو کروانا ، اور سوشل میڈیا پر معلومات فراہم کرنا۔

 

ی ہیں، الینوائے کمیونٹی کے تخفیف کی حکمت  کے معامالت کی تعداد پر قابو پانے کی کوششیں جار  COVID-19اگرچہ 

( کو بہتر طریقے سے  NPIsعملی کو بھی استعمال کریں گے۔ کمیونٹی تخفیف کا مقصد نان فارماسیٹیکل مداخلتوں )

بیمار ہونے پر گھر میں رہنا ، کھانسی   وائرس کے پھیالؤ کو کم کرنا ہے جس میںاستعمال کرنے والی کمیونٹی میں نویلی 

ینکوں کا احاطہ کرنا ، بار بار ہاتھ دھونے اور بار بار چھونے والی سطحوں اور اشیاء کی معمول کی صفائی شامل  اور چھ

 ہے۔ .

 

ادویات یا ویکسین کی عدم موجودگی میں ، معاشرتی تخفیف اقدامات انتہائی منتقلی متعدی بیماریوں کے خالف دفاع کی 

وقت احتیاطی اقدامات کا مظاہرہ کرنا چاہئے ، لیکن خاص طور پر جب ہم کسی   ہر  باشندوں کو پہلی الئن ہیں۔ الینوائس کے 

 نئے وائرس کے پھیالؤ کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ 

 

اس بارے میں مزید معلومات کہ آپ وائرس کے پھیالؤ کے لئے کس طرح تیاری کرسکتے ہیں اور صحتمند رہنے کے آپ  

مالحظہ   /interventions-://www.cdc.gov/nonpharmaceuticalhttpsجو اقدامات اٹھا سکتے ہیں اس کے لئے 



کریں۔ جبکہ یہ مواد انفلوئنزا کا حوالہ دیتے ہیں ، وہ معلومات اور اعمال جو آپ اپنے اور اپنے معاشرے کو تیار کرنے  

 At a , At Work, At School ,At Homeکیلئے اٹھاسکتے ہیں ، اس کے بعد بھی اطمینان کا اطالق کرتے ہیں۔

.Gathering 

 

### 

https://www.cdc.gov/nonpharmaceutical-interventions/gathering/index.html
https://www.cdc.gov/nonpharmaceutical-interventions/gathering/index.html
https://www.cdc.gov/nonpharmaceutical-interventions/workplace/index.html
https://www.cdc.gov/nonpharmaceutical-interventions/school/index.html
https://www.cdc.gov/nonpharmaceutical-interventions/home/index.html

