صحت انتباہ
جے بی پرٹزکر،گورنر

اینگوزی ایزائیک  ،ایم ڈی  ،ڈائریکٹر

خالصہ اور عمل اشیا
•
•
•
•

شکاگو میں اسپتال میں داخل مریض میں ناول کورونویرس )  (nCoV - 2019کا تصدیق شدہ کیس پتہ چال ہے۔
صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کو سانس کی عالمات اور بخار کے مریضوں سے ووہان  ،چین کے کسی سفر یا
)  ( nCoV -2019والے کسی شخص کے ساتھ کسی بھی معروف رابطے کے بارے میں پوچھتے رہنا چاہئے۔
اس تحقیقات کے تحت مشتبہ مریضوں کو فوری طور پر سانس کی تنہائی میں رکھا جانا چاہئے اور مقامی محکمہ صحت کو رپورٹ
کیا جائے گا
صحت عامہ کے ذریعہ کسی بھی ایسے فرد کے ساتھ مناسب کاروائی کی جائے گی جس کے تصدیق شدہ کیس سے رابطہ رہا ہو

پس منظر
کی وجہ سے پھیلتے ہوئے صحت کی دیکھ ) (2019-nCoVالینوائے محکمہ پبلک ہیلتھ اور مقامی محکمہ صحت اس ناول کورونیوائرس
بھال فراہم کرنے والوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور کسی بھی تشویش کے مریضوں کے بارے میں محکمہ صحت کے مقامی
محکموں سے مشورہ کر رہے ہیں۔

ممکنہ نمائش
محکمہ صحت کے اہلکار کسی بھی ایسے فرد سے مالقات کریں گے جس کو اس تصدیق شدہ معاملے کا سامنا ہوسکتا ہے۔

عالمات
عالمات میں بخار اور سانس کی عالمات (کھانسی اور سانس کی قلت) شامل ہیں۔

رابطہ
اضافی معلومات یا سواالت کیلے ،براہ کرم اپنے مقامی محکمہ صحت سے رابطہ کریں۔ اگر وہ دستیاب نہیں ہیں ،براہ کرم مواصالتی
بیماری کے سیکشن کو فون کریں یا ای میل کریں:
فون217-782-2016 :
ای میلIsaac.ghinai@illinois.gov :
دفتری اوقات کے بعد معلومات کے لیے اپنے مقامی محکمہ صحت سے رابطہ کریں ،اگر ان سے رابطہ نہیں ہوسکے تو،
اس نمبر پر فون کریں800-782-7860 :

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