صحت
انتباہ
خالصہ اور اقدامات
 )1ممکنہ  2019ناول کورونا وائرس ( )nCoV-2019والے افراد کے خطرات کی تشخیص اور صحت عامہ کے انتظام
کے لئے رہنمائی فراہم کریں۔
 )2سرزمین چین سے تعلق رکھنے والے مسافروں کے انتظام کے لئے مخصوص رہنمائی فراہم کرنا۔
پس منظر
سی ڈی سی نے ریاستی اور مقامی پبلک ہیلتھ اتھارٹیز کو  nCoV-2019میں ممکنہ نمائش کے خطرے کا جائزہ لینے
اور ان کا انتظام کرنے اور کسی شخص کے رسک لیول اور کلینیکل پریزنٹیشن پر مبنی صحت عامہ کے عمل کو الگو
کرنے کے لئے ایک فریم ورک کے ساتھ ایک عبوری رہنمائی تیار کی۔ آئی ڈی پی ایچ نے وہ ہدایت نامہ لیا ہے اور
 LHDکے لئے طریقہ کار کو نافذ کیا ہے جس میں مقامی محکمہ صحت کے ذریعہ خود فعال نگرانی یا ،اور  /یا تنہائی
کی نگرانی اور سنگرودھ سمیت تحریک کی پابندیوں کا اطالق شامل ہوسکتا ہے۔
وہ مسافر جو سرزمین چین گئے ہیں انھیں ائیرپورٹ پر عالمات اور ان کے ناول کورونا وائرس کے خطرے کے لئے
استرین کیا جارہا ہے۔ اس تشخیص کی بنیاد پر  ،مسافروں کو الینوائے کے اندر اپنی منزل جاری رکھنے کی اجازت دی
جاسکتی ہے۔
ممکنہ نمائش
سی ڈی سی نے ممکنہ  nCoV-2019کی نمائش کے بعد لوگوں کی صحت عامہ کے انتظام میں رہنمائی کرنے میں مدد
کےلئے نمائشی خطرے کے زمرے (اعلی  ،درمیانے  ،کم اور کوئی قابل شناخت خطرہ) قائم کیے ہیں۔ ان زمروں میں
تمام ممکنہ نمائش کے منظرناموں کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا ہے اور اسے کلینیکل فیصلے کرنے یا عوامی صحت کے
انفرادی انتظامی مقصد کے خطرے کے انفرادی تشخیص کی جگہ نہیں لینی چاہئے۔ یہ خطرہ سطح سفر سے وابستہ اور
کمیونٹی کی ترتیبات پر الگو ہوتا ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کی ترتیبات کے لئے الگ رہنمائی موجود ہے۔ تمام نمائش کا
اطالق تشخیص سے  14دن پہلے ہوتا ہے اور سفارشات کا اطالق ایکسپوزور واقعہ کے  14دن بعد ہوتا ہے۔ نمائش کے
زمرے سے متعلق مزید تفصیالت کے لئے  ،ذیل میں حوالہ دستاویز دیکھیں۔

 IDPHاور  LHDرسپانس
 IDPHہفتہ کے سات روز اپنے دائرہ اختیار میں نئے مسافروں کے بارے میں  LHDsکو ای میل کے ذریعے مطلع
کرے گا لہذا براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ  CEMPتازہ ترین ہے جو گھنٹوں کے بعد رابطے کی معلومات کے
ساتھ ہے۔  IDPH REDCapدرخواست میں مسافر داخل کرے گا۔ ایل ایچ ڈی کو مسافروں سے رابطہ کرنا چاہئے تاکہ
وہ الگ تھلگ اور فعال نگرانی کے عمل سے متعلق ہدایات فراہم کرسکیں۔ مسافروں کی نگرانی کے لئے تازہ ترین
ہدایات اور وسائل  IDPHکورونا وائرس  2019 -ناول ویب پورٹل صفحے پر مل سکتے ہیں۔
ایل ایچ ڈی سے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ صحت کی دیکھ بھال کی کون سی سہولیات کسی مسافر کی جانچ یا
دیکھ بھال کرسکتی ہے جو عالمات تیار کرتا ہے اور رابطے کے بہترین مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔
مواصالتی امراض سیکشن کل (جمعرات  6 ،فروری) شام  1بجے ایک ویبینار کی میزبانی کرے گا تاکہ سرزمین چین
سے واپس آنے والے افراد کے انتظام کے بارے میں مخصوص رہنمائی فراہم کرے۔ ویبنار میں شامل ہونے کے لئے ،
یہاں جائیں
https://illinois.webex.com/illinois/onstage/g.php?MTID=ec83faaaa25f9f55190fade47436c3365
رابطہ کریں
اضافی معلومات یا سواالت کے ل  ، pleaseبراہ کرم  2016-782-217پر  IDPHمواصالتی بیماریوں کے سیکشن
سے رابطہ کریں یا قضا kauerauf@illinois.gov..پر ای میل کریں۔ گھنٹوں کے بعد  7860-782-800 ،پر فون
کریں۔
اضافی وسائل
Interim US Guidance for Risk Assessment and Public Health Management of
Persons with Potential 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Exposure in
Travel-associated or Community Settings
Interim Guidance for Implementing Home Care of People Not Requiring
)Hospitalization for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV
افراد برائے ہدف
مقامی محکمہ صحت
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