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صحت عامہ کے عہدیداروں نے الینوائے میں کورونا وائرس کے مرض کے  

 پانچویں کیس کا اعالن کیا

اسپرنگ فیلڈ ، کاربنڈیل میں ٹیسٹنگ لیب مکمل طور پر آپریشنل بطور مضبوط جواب منجانب  شکاگو ، 

 ریاستی رابطہ کار 

 

 

( اور کک کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ IDPHالینوائے ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ ) -اسپرینگ فیلڈ 

(CDPH نے آج اعالن کیا ہے کہ الینوائے کے پانچویں رہائشی نے )( کورونا وائرس بیماریCOVID-

لیبارٹری میں مثبت جانچ کی ہے۔ نمونوں کو تصدیقاتی جانچ کیلئے بیماریوں کے   IDPH( کے لئے 19

سال کی عمر میں کوک  20کنٹرول اور روک تھام کے مراکز )سی ڈی سی( کو بھیجا گیا ہے۔ پانچواں فرد 

ں ماہ کے شروع میں شکاگو اوہ ہیر ہوائی اڈے کاؤنٹی کا رہائشی ہے جو اٹلی کا سفر کرنے کے بعد روا

آیا تھا۔ فرد کو اٹلی میں رہتے ہوئے یہ انفیکشن لگا تھا اور وہ تنہائی میں، رش یونیورسٹی میڈیکل سینٹر  

میں اسپتال میں داخل ہے۔ صحت عامہ کے عہدیدار تمام قریبی رابطوں کی شناخت اور رابطہ کر رہے 

 ہیں۔ 

 

پر   COVID-19 چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہے تا کہے کہا ، "ریاست الینوائے گورنر جے بی پرٹزکر ن

صحت عامہ کے عہدیداروں نے توقع کی تھی کہ اس  دی جا سکے۔ بو پایا جا سکے اور عوام کو آگاہیقا
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ضبوط اقدامات پر عملدرآمد جاری  ئےلیمیں اضافی معامالت پائے جائیں گے اور ہم وائرس پر قابو پانے ک 

کا خطرہ کم   19تیاری بھی کریں گے۔ ایلی نوائے عوام میں کوویڈ   لئےرکھیں گے جبکہ مزید منتقلی کی

عام احتیاطی  ہے، لیکن ہم عوام کو چوکس رہنے کی ترغیب دیتے ہیں اور فلو کے موسم میں آپ کو جو

 اہئے" تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ اضافی خیال رکھنا چ

سی ڈی سی نے حالیہ پیش قیاسی مثبت واقعات میں سے ایک کی تصدیق کردی ہے اور ہم ابھی بھی  

 زمہداری کامیں ہیں اور دوسرے معاملے کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں ہی گھر کی تنہائی 

م نہیں ہے۔ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس وقت تیسرے اور چوتھے معامالت کے لئے نمائش کا راستہ معلو

دونوں افراد نے حال ہی میں کسی دوسری ریاست کا سفر کیا تھا، لیکن صحت کے اہلکار ان کو الینوائے  

کے تصدیق شدہ کیس سے نہیں جوڑ سکے ہیں۔ لہذا ،  19یا دوسری ریاست میں ہونے والے کوویڈ 

، ں ناکام رہا ہےی نشاندہی کرنے میان دو معامالت کے لئے کسی ایکسپکول پوائنٹ ک IDPHچونکہ 

IDPH کا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ معامالت الینوائے میں برادری کی منتقلی کی وجہ سے ہوں۔   

 

نے کہا، "اگرچہ ہم اضافی معامالت دیکھنے کی توقع    نگوزی ایزائیکڈاکٹر  آئی ڈی پی ایچ کے ڈائریکٹر

کرتے ہیں، لیکن ہم الینوائے میں وائرس کی وسیع پیمانے پر منتقلی نہیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے 

 کہ عام لوگوں کے لئے خطرہ کم ہے۔" 

ہتے ہیں کہ ہم مقامی چا۔ "ہم لوگوں کو تشویش میں مبتال سمجھتے ہیں، لیکن ہم باشندوں کو یہ یقین دالنا  

، سی ڈی سی اور دیگر سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ چوبیس گھنٹے کام  ، معالجین، اسپتالوںمحکمہ صحت 

 کر رہے ہیں اور ہمارے اختیار میں ہر وسائل کو تیار کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں۔" 

 

 ۔مزید۔

 

اضافی معامالت دیکھنے کی توقع کرتے ہیں ، آئی ڈی پی ایچ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر نے کہا ، "اگرچہ ہم 

لیکن ہم الینوائے میں وائرس کی وسیع پیمانے پر منتقلی نہیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ عام  

 لوگوں کے لئے خطرہ کم ہے۔"

 

یلینوائے کے دو اس سے قبل تصدیق شدہ دونوں واقعات کی بازیابی ہوگئی ہے۔ صحت عامہ کے اہلکار  ا

لینوائے میں ان افراد کی نگرانی کرتے رہتے ہیں جن کا متاثرہ عالقے میں سفر کی تاریخ ہے یا  پورے ا

 جن کا تصدیق شدہ معاملے سے قریبی رابطہ ہے۔ 

 

وک کاؤنٹی کے محکمہ پبلک ہیلتھ کے چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر ٹیری میسن نے کہا، "ہم بخار،  ک

ی کی وجہ سے روزانہ تینوں واقعوں کی نگرانی جاری  کھانسی یا سانس لینے میں دشواری کی موجودگ



کی جانچ کرنے کی صالحیت کے ساتھ ، ہم تیزی سے   COVID-19لیبارٹریوں میں  IDPHرکھیں گے۔

 ۔" گے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے اور ممکنہ طور پر اس وائرس کے پھیالؤ کو محدود کردیں

 

نے اپنی تینوں لیبارٹریوں   IDPHکی جانچ کی تھی اور  COVID-19الینوائے پہلی ریاست تھی جس نے 

 شکاگو ، اسپرنگ فیلڈ ، اور کاربونڈیل میں اس وائرس کی جانچ جاری رکھی ہے۔ -

 

 

مریض کی عالمات اور ایپیڈیمولوجک عوامل پر مبنی معالج کے ذریعہ جانچ کی ضرورت کا تعین کیا 

جائے گا ، جس میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکن بھی شامل ہیں ، وہ لوگ جن کا تصدیق شدہ  

COVID-19 ے  مریض سے قریبی رابطہ ہے ، یا وہ لوگ جو متاثرہ جغرافیائی عالقوں سے سفر کرت

ان افراد کے جانچ کو ترجیح دے رہا ہے جو پہلے سے طے شدہ معیار پر پورا  IDPHہیں۔ فی الحال ، 

اترتے ہیں ، اسی طرح اسپتالوں میں جو رضاکارانہ طور پر نگرانی میں حصہ لے رہے ہیں۔ جب تجارتی 

حیت میں نمایاں  تجربہ گاہیں کی جانچ دستیاب ہے ، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کرنے کی صال

 اضافہ ہوگا۔ 

 

آپ،آپکے اسکول،اپنے کام کے مقام اور آپ کی برادری کس طرح  اس بارے میں معلومات کیلئے کہ 

پر   3931- 889-800-1کے بارے میں عمومی سواالت کے لئے ،  COVID-19تیاری کر سکتی ہے، 

براہ کرم کمیونٹی میں پھیلنے والے   پر ای میل کریں۔  dph.sick@illinois.govہاٹ الئن پر کال کریں یا 

19-COVID 19کو روکیں۔ Spread in Communities-ng COVIDPreventi 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html

