
 صحت انتباہ

   
 

ا یصہ اور عمل اشخال  

 کا تصدیق شدہ کیس پتہ چال ہے۔  nCoV) - 2019  (شکاگو میں اسپتال میں داخل مریض میں ناول کورونویرس •

 بھال فراہم کرنے والوں کو سانس کی عالمات اور بخار کے مریضوں سے ووہان ، چین کے کسی سفر یاصحت کی دیکھ  •
)     2019-  nCoV ( والے کسی شخص کے ساتھ کسی بھی معروف رابطے کے بارے میں پوچھتے رہنا چاہئے۔ 

جانا چاہئے اور مقامی محکمہ صحت کو رپورٹ اس تحقیقات کے تحت مشتبہ مریضوں کو فوری طور پر سانس کی تنہائی میں رکھا  •
 کیا جائے گا

 رہا ہو سے رابطہ سیشدہ ک قیجس کے تصد یجائے گ یک یفرد کے ساتھ مناسب کاروائ سےیا یبھ یکس عہیصحت عامہ کے ذر •
 

س منظر پ   
وائرسیمحکمہ صحت اس ناول کورون یاور مقام لتھیمحکمہ پبلک ہ نوائےیال  (2019-nCoV) کھید یہوئے صحت ک لتےیوجہ سے پھ یک 

 یمحکمہ صحت کے مقام ںیکے بارے م ضوںیکے مر شیتشو یبھ یاور کس ںیبھال فراہم کرنے والوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہ

۔ںیمحکموں سے مشورہ کر رہے ہ  
 

 ممکنہ نمائش 
شدہ معاملے کا سامنا ہوسکتا ہے۔  ق ی گے جس کو اس تصد ںی فرد سے مالقات کر سے ی ا یبھ ی محکمہ صحت کے اہلکار کس  

 

 عالمات
۔ںیقلت( شامل ہ یاور سانس ک یعالمات )کھانس یبخار اور سانس ک ںیعالمات م  

 

 رابطہ
 یمواصالت براہ کرم ، ںیہ ںینہ ابیاگر وہ دست۔ ںیمحکمہ صحت سے رابطہ کر ی، براہ کرم اپنے مقاملےیسواالت ک ایمعلومات  یاضاف

: ںیکر لیم یایا  ںیکر فونکو   کشنیکے س یماریب  

:فون 217-782-2016  

Isaac.ghinai@illinois.gov  :ای میل 

تو،  ےہوسک  ںیاگر ان سے رابطہ نہ ں،یمحکمہ صحت سے رابطہ کر یاپنے مقام ےیاوقات کے بعد معلومات کے ل یدفتر   

  800-782-7860 :  ںیفون کراس نمبر پر   

وسائل  یاضاف  
http://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z- list/coronavirus IDPH ویب سائٹ 

 

افراد برائے ہدف    
 ، پارٹمنٹسیڈ یمرجنسیاسپتال کے ا ، نیکے معالج یماریب یمتعد کے عملے ، یماریب یاور مواصالت نیمحکمہ صحت کے منتظم یمقام

۔ںیکنٹرول سے بچاؤ اور تجربہ گاہ کشنیانف  

اجراء  خیتار  
1/24/2020 

 مصنف 
شعبے ،  ی، اسپتال کے ہنگام نیسے متعلق معالج وںیماریب یمرض کا عملہ ، متعد یاور مواصالت نیمحکمہ صحت کے منتظم یمقام

زیبارٹریکنٹرول سے بچاؤ اور ل کشنیانف  

 

محکمہ صحت عامہ  نوائےیال  

525-535 W. Jefferson St.   dph.illinois.gov  69 W. Washington St., Suite 3500  

Springfield, IL 62761   217-557-2556              Chicago, IL 60602 

اینگوزی ایزائیک ، ایم ڈی ، ڈائریکٹر جے بی پرٹزکر،گورنر                                                   
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