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 کے ناول کورونا وائرس کیس کی شناخت کی گئی 2019 کے دوسرے الینوائے

 الینوائے میں عام لوگوں کے لئے خطرہ کم ہے

 

( ، اور  CDPH( ، شکاگو کے محکمہ پبلک ہیلتھ )IDPHالینوائے ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ ) -شکاگو 

بیماریوں کے کنٹرول اور روک  کوک کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ )سی سی ڈی پی ایچ( کے ساتھ ، 

تھام کے مراکز )سی ڈی سی( ، دوسری تصدیق کی اطالع دے رہے ہیں۔ اس شخص کی عمر ساٹھ سال 

شریک حیات ہے۔ اس نے بیرون   کا عورت کا اور وہ الینوائے میں سفر سے متعلق پہلے تصدیق شدہہے

میں یہ وائرس   ۔اپؤمریکہچیت کی تھی ملک سفر نہیں کیا تھا لیکن چین سے واپسی پر اپنی اہلیہ سے بات 

 پھیالنے واال پہال فرد ہے۔

 

آئی ڈی پی ایچ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اینگوزی ایزائیک نے کہا: “میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ ایلی  

نوائے عوام میں اس ناول کورونیوائرس کا خطرہ کم ہے۔ ، مقامی ، ریاستی اور وفاقی صحت کے عہدیدار 

راد کی نشاندہی کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں۔ میں ان فرد سے قریبی رابطے میں ہوں اور حکم  ان اف

 دیتا ہوں کہ اضافی معلومات دستیاب ہونے کے بعد ہم عوام کو پوری طرح باخبر رکھنا جاری رکھیں" 

 

شکاگو کے  کو ، سی ڈی سی ، آئی ڈی پی ایچ ، اور سی ڈی پی ایچ نے  2020جنوری ،   24جمعہ ، 

  13کے پہلے تصدیق شدہ الینوائے کیس کا اعالن کیا جو  nCoV-2019میں  ایک خاتونسالہ  60رہائشی 

اسپتال میں مستحکم حالت میں ہے  اب  خاتون ووہان سے واپس آئی تھی۔شہر کو چین کے  2020جنوری 

 اور دوسرا مریض بھی مستحکم حالت میں اسپتال میں داخل ہے۔

 

ایم ڈی ایلیسن ارواڈی نے کہا ، "ہم جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کا زیادہ تر قریبی ذاتی رابطے کے  

ذریعے پھیالؤ ہوتا ہے ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس دوسرے مریض کی عالمات پیدا ہونے کے بعد اس کی 

پایا گیا ہے۔" ، ایم پی   بیوی سے قریبی رابطہ تھا ، لہذا یہ بالکل غیر متوقع نہیں ہے کہ اسے میں وائرس

ایچ ، سی ڈی پی ایچ کے کمشنر۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ صحت عامہ اس کی قریب سے نگرانی 



 

کر رہی ہے ، اور ہم تصدیق شدہ معامالت کے کسی قریبی رابطوں کی نگرانی کیوں کرتے ہیں۔ اس سے  

لئے خطرہ کم ہے۔ اس خبر کی بنیاد پر   ہماری رہنمائی تبدیل نہیں ہوتی ہے کہ اس وقت عام لوگوں کے

معاشرے کے لوگوں کو اپنا طرز عمل تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ، انہیں 

تقریبات کو منسوخ کرنے ، اجتماعی اجتماعات سے اجتناب کرنے یا عوام میں دستانے اور ماسک پہننے  

 کی ضرورت نہیں ہے۔

 

مقامات کی تفتیش کررہے ہیں جہاں اس دوسرے مریض نے پچھلے دو ہفتوں صحت عامہ کے اہلکار ان  

میں مالحظہ کیا ہے اور کسی بھی قریبی رابطے کا جن کو ممکنہ طور پر بے نقاب کیا گیا تھا۔ صحت 

عامہ اور طبی پیشہ ور افراد اضافی ٹرانسمیشن کے خطرے کو کم کرنے کی کوشش میں ان دونوں افراد 

امالت کے ساتھ رابطے میں تھے ان افراد کی شناخت اور ان کی نگرانی کے لئے  کی تصدیق شدہ مع

جارحانہ انداز اختیار کررہے ہیں۔ ان کوششوں کی تائید کے لئے سی ڈی سی کی ٹیم الینوائے میں تعینات 

 ہے۔ 

 

"اگر آپ نے چین کا سفر کیا ہے یا کسی تصدیق شدہ شخص کے ساتھ رابطے میں آئے ہیں اور بخار ، 

کھانسی ، یا سانس کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں تو ، اپنے صحت سے متعلق فراہم کنندہ سے رابطہ کریں  

،" چیف ہیلتھ چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر ٹیری میسن نے کہا۔ "ہم سب کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ فلو 

سے   34000یوں اور  ملین بیمار 35کی طرح ہی جراثیم سے بچاؤ کی مشق کریں ، جو پچھلے سال میں  

 زیادہ اموات کا سبب بنے تھے۔"

 

کی وجہ سے سانس کی بیماری کے پھیلنے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے   nCoV  -2019سی ڈی سی 

ووہان سٹی میں ہوا تھا اور جو اب تک بڑھتا ہی   شہرچین کے صوبہ ہوبی کے  ی تصدیقپہل یجس ک

 سے زیادہ اموات سمیت دنیا بھر میں سیکڑوں واقعات ہوئے ہیں۔  50جارہا ہے۔ الینوائے میں دو ، اور 

2019-nCoV انس لینے میں  کے مریضوں میں پیش آنے والے عالمات میں بخار ، کھانسی ، اور س

 سانس کی بیماری بھی شامل ہے۔ نچلی سطح کی دشواری کے ساتھ  

 

ٹرانسمیشن ہے ، لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہے   میں ہونے واال  فرد  سے اگرچہ یہ امریکہ میں پہال فرد 

ص سے دوسرے میں پھیلتا ہے۔ مرس اور سارس ، ناول  کتنی آسانی سے ایک شخ nCoV-2019کہ 



 

اور کھانسی کے  کورونوا وائرس کے ساتھ ، یہ سوچا گیا تھا کہ یہ وائرس بنیادی طور پر چھینکنے

 ۔ ی رابطوں کے درمیان پھیالعام طور پر یہ قریبجبکہ ، جو فلو کی طرح ہے۔  تا ہےذریعے پھیل 

 

2019-nCoV 2019   ابھی نا ہی انفیکشن کو روکنے کے لئے فی الحال کوئی ویکسین موجود نہیں ہے۔-

nCoV کوئی اضافی احتیاطی  ے لیئے  میں بڑے پیمانے پر پھیلتا پایا گیا ہے ، لہذا عام لوگوں ک امریکہ

 تدابیر نہیں ہیں۔

 

 

سے موسمی فلو سمیت متعدد وائرسوں کے پھیالؤ کو   تدابیرتاہم ، مندرجہ ذیل روزمرہ کی احتیاطی 

 روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ 

 سیکنڈ تک دھوئے  20اپنے ہاتھ اکثر صابن اور پانی سے کم سے کم   •

 ے ہوئے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں ، ناک اور منہ کو چھونے سے گریز کریں۔ لدھو بنا •

 بیمار لوگوں سے قریبی رابطے سے گریز کریں۔  •

 جب آپ بیمار ہو تو گھر میں ہی رہیں۔  •

 ڈھانپیں، پھر ٹشو کو کوڑے دان میں پھینک دیں۔  سے ٹشو کو اور چھینک اپنی کھانسی •

 کثرت سے چھونے والی اشیاء اور سطحوں کو صاف اور جراثیم کش بنائیں۔  •

 

ہوگی۔   اس کی اپڈیٹ صورتحال ہے اور معلومات دستیاب ہونے کے ساتھ ساتھ   ئیہو  بدلتییہ تیزی سے 

سکتی  سے حاصل کی جا ویب سائٹ  CDCویب سائٹ ، اور  CDPHویب سائٹ ،  IDPHمزید معلومات 

 ہیں۔ 


