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ریاست الینوائے کے صحت عامہ کے عہدیداروں نے ایلینوائے شہر میں نئے مفروضہ مثبت  

COVID-19  کیس کا اعالن کیا 

 مریض کے غالب مثبت ٹیسٹ کی تصدیق سی ڈی سی کے ذریعہ ہوگی

 

ڈی پی ایچ( آج  ( اور کک کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ )سی سی IDPHالینوائے ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ ) -گو کایش

ہے۔ الینوائے میں کئے گئے ٹیسٹوں  پایامثبت جانچ  کا COVID-19ے ہیں کہ الینوائے کے ایک مریض میں  اعالن کررہ 

کے لئے مفروضہ مثبتیاں پیدا ہوئیں۔ مثبت ٹیسٹ کے نتائج کی تصدیق امریکی مراکز  COVID-19کے نتیجے میں 

ڈی سی( لیب سے کرنی ہوگی۔ مریض تنہائی میں ہسپتال میں داخل ہے  برائے بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام )سی 

 اور سی ڈی سی پروٹوکول الگو کیا گیا ہے۔ 

 

اضافی ترسیل کے خطرے کو کم کرنے کی کوشش میں افراد کی شناخت اور ان کی نگرانی   صحت عامہ کے عہدیداران

الینوائے ان کوششوں کی حمایت کے لئے سی  کے لئے کام کر رہے ہیں جو مریض کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ریاست 

 ۔ یک ٹیم کی تعیناتی کی درخواست کر رہی ہےڈی سی سے الینوائے میں ا 

 

کی نگرانی میں بہتری النے کے   COVID-19گورنر جے بی پرٹزکر نے درخواست کی ہے کہ ریاست بھر کے اسپتال 

کی جانچ فراہم کی تھی اور گورنمنٹ   COVID-19لئے اضافی ٹیسٹنگ نافذ کریں۔ الینوائے پہلی ریاست تھی جس نے 

ونوں کی جانچ کرنے  لیبوں کا اعالن کیا تھا جو آئندہ ہفتے نم IDPHپرٹزکر نے وسطی اور جنوبی الینوائے میں مزید دو 

 ۔ کے قابل ہوں گی

 

کے دو تصدیق شدہ واقعات ہو چکے ہیں اور دونوں مریضوں نے مکمل  COVID-19ینوائس میں پہلے سے ہی ال

 بازیابی حاصل کرلی۔ 
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مریضوں میں پائے جانے والے عالمات میں بخار ، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کے ساتھ ہلکے سے سانس کی  

کہ میں بڑے پیمانے پر پھیلتا نہیں پایا گیا ہے ، لہذا عام لوگوں کے  بیماری بھی شامل ہے۔ ابھی ، چونکہ یہ وائرس امری 

لئے خطرہ کم ہے۔ صحت عامہ کے عہدیدار عوام کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے روزمرہ کے معموالت میں  

ر میں رہیں  ھاور بیمار ہونے پر گ صابن اور پانی سے ہاتھ دھوئیں، ہ کریں اور کھانسی اور چھینک کو ڈھانپیںردوبدل ن

 جراثیم کے پھیالؤ سے بچنے کے لئے چوکس رہیں۔ اور

 

 مزید معلومات کے لئے ، رابطہ کریں: 

 • الینوائے محکمہ صحت عامہ: 

COVID-19  پر کال کریں ،  3931- 889-800-1ہاٹ الئن کوDPH.SICK@ILLINOIS.GOV   ، پر ای میل کریں

z-a-conditions/diseases-and-services/diseases-http://www.dph.illinois.gov/topics- یا مالحظہ کریں

list/coronavirus 

 

 • کک کاؤنٹی شعبہ صحت عامہ: 

 کال کریں یا مالحظہ کریں  پر 708-633-4000

https://www.cookcountypublichealth.org/communicable-diseases/novel- 

coronavirus 
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