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 العمل  وعناصر  ملخص

 
 تایالند في إضافیة تصدیر حاالت تأكید مع الصین ووھان، في (nCoV-2019) جدیدال  فیروس  كورونانوفل  اكتشاف تم •

   .واشنطن والیة  في تأكیدھا تم أمریكیة، حالة  بأول علمنا والیوم، .الجنوبیة  وكوریا والیابان
لركاب الذین یدخلون  لالمرض  سیكون مطار أوھیر الدولي أحد المطارات الخمسة التي تجري فحًصا نشًطا للكشف عن •

 الوالیات المتحدة الذین سافروا من مدینة ووھان، الصین. 
عن السفر إلى ووھان ،   المرضى  فرز مكان یجب سؤال المرضى الذین یعانون من الحمى وأعراض الجھاز التنفسي عند  •

 .   nCoV-2019  الصین ، أو إذا كان ھناك أي اتصال معروف بحالة 
 .التنفسي الجھاز عزلة في  الفور  على  (PUIs) التحقیق قید بھم المشتبھ المرضى وضع یجب •
 حالة  في  الفور  على  المحلیة  الصحة  وإدارة  منشأتھم في  العدوى  مكافحة  موظفي  إخطار  الصحیة  الرعایة مقدمي  على یجب  •

 .PUI وجود 
 .التحقیق قید فیھم المشتبھ األشخاص  لجمیع PUI استمارة ملء ینبغي •
 السفلي التنفسي  والجھاز  العلوي  التنفسي الجھاز  عینات ذلك  في  بما العینات، لجمیع التشخیصیة  العینات جمع  یجب  •

 .المحلي الصحة قسم مع بالتعاون ،IDPH مختبر أي  إلى  وإرسالھا والمصل، 
ً  بھ  المشار  النحو على  األخرى التنفسیة األمراض لمسببات  اختبارات إجراء وینبغي •  .سریریا

 
 :األطباء من یُطلب

 
  .التنفسي الجھاز وأعراض الحمى  من یعانون الذین لألفراد سفر تاریخ إجراء .)1
 .أدناه للتوجیھ  وفقا مفیھ المشتبھ PUIs جمیع الفور على عزل .) 2
   اتصل على الفور بفریق مكافحة العدوى وإدارة الصحة المحلیة (القائمة أدناه). .)  3
 (الرابط أدناه).  PUI 2019-nCoVأكمل نموذج .) 4
 .التشخیص واختبار العینات جمع في المساعدة.) 5

    
 معلومات أساسیة  

 
 نشأ (nCoV-2019) جدید كورونا فیروس نوفل  لتفشي كثب  عن بمراقبة  IDPHو (CDC) منھا والوقایة األمراض مكافحة  مراكز تقوم
 والبعض البشر في المرض یسبب وبعضھا الفیروسات، من كبیرة عائلة ھي كورونا فیروس .الصین ھوبي، مقاطعة ووھان، مدینة في

 مع شوھد كما الناس بین تنتشر ثم الناس وتصیب تتطور أن كورونا الحیوانیة للفیروسات یمكن ما ونادراً  .الحیوانات بین تنتشر التي اآلخر
   SARS  والسارس   MERS   التنفسیة األوسط  الشرق  لمتالزمة  المسبب  كورونا فیروس 

 
 

 معروفة وفیات ست مع الصین في مؤكدة بشریة إصابة 200 من أكثر إلى اآلن حتى أدى مما ،nCoV-2019  الصینیة السلطات حددت
 الیوم  أمریكیة حالة أول تأكید مع الجنوبیة وكوریا والیابان تایالند في  المصدرة  الحاالت تأكید تم الحین ذلك ومنذ  .2019 دیسمبر أواخر  منذ
 . بالصین ووھان من القادمین المسافرین بفحص  المتحدة،  الوالیات فیھا بما دول، عدة  وتقوم .واشنطن  والیة في

 
 انتشار الى  یشیر مما  والحیوانات،  البحریة  للمأكوالت  كبیر بسوق  الصلة  بعض  ،بالصین ووھان في  تفشوا الذین المرضى  من  للعدید كان

 حاالت عن  وأُبلغ أسریة،  مجموعات  تحدید وتم .الحیوانات ألسواق  المرضى بعض یتعرض  لم ذلك، ومعص. شخ الى  الحیوان من المرض
 جاریة التحقیقات  تزال وال .آخر  إلى شخص من  االنتشار من ما  مستوى حدوث  إلى  یشیر مما الصحیة،  الرعایة مجال  في  العاملین بین إصابة
 .للفیروس الوبائیة الصورة  عن المزید لمعرفة 

 
 

 

Illinois Department of Public Health 
525-535 W. Jefferson St. 
Springfield, IL 62761 

dph.illinois.gov 
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69 W. Washington St., Suite 3500 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/mers/index.html
https://www.cdc.gov/sars/index.html


 المعلومات  بأحدث  nCoV-2019 منھا األمراض والوقایة مكافحة  بمراكز الخاصة الویب صفحة تحدیث سیتمعة. ربس  تتطور حالة  ھذه
 .  nCoV webpage-CDC’s 2019  الوبائیة

 
 األعراض

 
 . nCoV-2019ل   PUIیعتبر المرضى الذین یستوفون المعاییر التالیة 

 
 الوبائیة  المخاطر  و  السریریة  المیزات

أعراض مرض الجھاز  و 1الحمى 
سبیل المثال، التنفسي السفلي (على 

 السعال، وصعوبة في التنفس) 

  :األعراض ظھور  قبل یوما 14 ال في و
  أو الصین، ووھان، مدینة من السفر ختاری  •
 بینما nCoV -2019 ل التحقیق قید شخص مع 2وثیق اتصال •

 .مریًضا  الشخص ھذا كان
 

أو أعراض مرض الجھاز   1الحمى 
التنفسي السفلي (على سبیل المثال، 

 السعال، وصعوبة في التنفس) 

  :األعراض  ظھور  قبل یوما 14 في و
   مخبریًا مؤكدnCoV-2019 مریض  مع 2وثیق اتصال •

 

 مثبطةالو السن، وكبار جداً، السن صغار ھم الذین أولئك مثل المرضى، بعض في موجودة الحمى تكون ال قد1
 ھذه  في المرضى اختبار لتوجیھ السریري  الحكم استخدام وینبغي  .الحمى من تقلل  أدویة یتناولون أو ،تھممناع

 .الحاالت 
 

متًرا) أو داخل الغرفة أو منطقة الرعایة في حالة    12أقدام ( 6یتم تعریف االتصال الوثیق من خالل التواجد ضمن  2  
لفترة طویلة من الوقت مع عدم ارتداء معدات الحمایة الشخصیة الموصى بھا (على سبیل المثال   فیروس نوفل كورونا 

وحمایة العین). یمكن أن یشمل   NIOSHالمعتمد من للتخلص منھ القابل  N95، العباءات والقفازات وجھاز التنفس 
  nCoVیة الصحیة أو الغرفة مع حالة أو زیارة أو مشاركة منطقة انتظار الرعا مع االتصال الوثیق رعایة أو العیش

)  علیك (على سبیل المثال السعال -nCoV 2019 أو من خالل االتصال المباشر مع اإلفرازات المعدیة لحالة -2019
 عن بالغإلأثناء عدم ارتداء معدات الحمایة الشخصیة. انظر في مدة االتصال واألعراض السریریة للمریض ل 

   "االتصال الوثیق". 
 

 
وستستمر مواقع  ان ھناك عدم یقین، یجب تقییم المرضى ومناقشتھم مع اإلدارات الصحیة المحلیة على أساس كل حالة على حدة. إذا ك

 . التعرض في إطار المخاطر الوبائیة في التطور وھي عرضة للتغییر
 

  التشخیص اختبار
 

ویجب الحصول على الموافقة من خالل قسم   ،األمراض والوقایة منھاحالیًا فقط في مركز السیطرة على  nCoV-2019یتم إجراء اختبار
الجھاز  ، البلغم) ،نضح القصبة الھوائیةجمیع أنواع العینات الثالثة: التنفس السفلي (الف القصبات الھوائیة،  CDCالصحة المحلي. تطلب 

صطناعیة مع مھاوي بالستیكیة وضعت في قواریر منفصلة مع التنفسي العلوي (مسحة البلعوم األنفیة والبلعوم باستخدام مسحات األلیاف اال 
. یمكن جمع أنواع عینات  nCoV-2019 لمصل لتشخیصل)، وعینات المصل التي تم جمعھا في أنبوب فاصل مل لناقل فیروسي وسیط 2-3

غض النظر عن وقت ظھور  ب  PUIإضافیة (مثل البراز والبول) وتخزینھا. وینبغي جمع العینات في أقرب وقت ممكن بمجرد تحدید 
    األعراض. 

 
 Additional CDC guidanceتتوفر إرشادات إضافیة لمركز السیطرة على األمراض لجمع العینات السریریة والتعامل معھا واختبارھا.  

. available ction, handling, and testing of clinical specimens isfor colle   درجة مئویة   8-2عینات في ال تبریدقم ب
. یجب توفیر رمز تفویض من قبل قسم  CDCللشحن بین عشیة وضحاھا إلى  IDPHعن طریق الشحن المعجل إلى  ثلجحزمة ال مع اشحنھا و

 الصحة المحلي قبل الشحن. 
 عن للكشف  المریض  اختبار جب . ی IDPH قطری  عن CDC إلى العینة شحن  ؤخر ی  أن ینبغي ال  األخرى  التنفسیة  األمراض لمسببات اختبار
  لمسببات  إیجابیًا PUI اختبار كان إذا .األخرى التنفسیة األمراض ومسببات RSVو األنفلونزا ذلك في بما عادة المتداولة  الفیروسیة العدوى

 مع  ھذا یتطور قد .العامة  الصحة مع PUIs لل nCoV-2019 لـ إضافیة اختبارات إجراء في النظر  مناقشة فیجب أخرى، تنفسیة ضامرأ
 .  nCoV-2019 ل  المحتملة  المشتركة  العدوى حول  المعلومات  من المزید  توفر

 
ال یوصى بإجراء عزل الفیروسات في زراعة الخالیا أو التوصیف األولي للعوامل الفیروسیة التي تم   ، ألسباب تتعلق بالسالمة البیولوجیة

 . nCoV-2019لـ  PUI ال  العینات من فحصاستردادھا في 
 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/guidelines-clinical-specimens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/guidelines-clinical-specimens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/guidelines-clinical-specimens.html


 العدوى مكافحة
. 

 بمجرد الجراحة  قناع ارتداء PUIsمن ال  طلبیُ  أن  یجب. nCoV-2019 ل  PUIs ال  تجاه  حذر نھج باتباع حالیًا  CDC توصي
 كانت  إذا جوا  المحمولة العدوى عزل غرفة في  المثالیة الناحیة ومن الباب،غلق  مع خاصة غرفة في متقییمھ ویتم معلیھ التعرف یتم أن

 واالحتیاطات االتصال، واحتیاطات القیاسیة، االحتیاطات  استخدام الغرفة  یدخلون الذین الصحیة الرعایة  موظفي  على یجب  .متاحة
 في العدوى  مكافحة  موظفي  بإخطار  الفور  على  قم  .) الوجھ درع أو  واقیة  نظارات  المثال،  سبیل  على ( العین حمایة ، و جواً  المحمولة 

 نھائي بشكل  بھا  موصى مدة لتحدید المعلومات  إلى  فتقرن  الوقت،  ھذا  في  .المحلیة  الصحة  وإدارة بك الخاص  الصحیة  الرعایة  مرفق 
 كل أساس  على تحدد  أن  ینبغي ،  PUI أن یخلیھا ال  بعد  فارغة بقاء الغرفة ومدة  االحتیاطات  مدة یة. تیاطحا عزلة  في المرضى  إلبقاء
 .بك الخاصة المحلیة الصحة  قسم مع بالتشاور  حدة على حالة 

 
  CoV -تولید الھباء الجوي التي ارتبطت بزیادة خطر انتقال فیروس سارس  مع أداء إجراءات حیطةینبغي استخدام المزید من ال 

اإلنعاش القلبي الرئوي،   ،بما في ذلك: تنبیب القصبة الھوائیة، والتھویة غیر الغازیة، عملّیة ثقب القصبة الھوائیة MERS - CoVو
   تنبیب، وتنظیر القصبات.والتھویة الیدویة قبل ال

 
 صـحـف

 
. ھذا  2020ینایر  17) في LAX)، لوس أنجلوس (JFK)، نیویورك (SFOبدأ فحص المسافرین من ووھان في سان فرانسیسكو (

)  ORDاألسبوع، ستقوم مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا بإضافة الفحص الصحي للدخول إلى مطارین آخرین، شیكاغو (
). كما سیتم تزوید المسافرین ببطاقة معلومات المسافر التي تسرد األعراض التي یجب أن تدفع إلى زیارة مقدم الرعایة  ATLوأتالنتا (

الصحیة، وتعلیمات لالتصال مسبقًا قبل طلب الرعایة. في ھذا الوقت، لن یتم مراقبة المسافرین الذین ال تظھر علیھم أعراض بشكل  
 فعال. 

 
 اإلبالغ

 
 مرفق في  الفور على العدوى مكافحة موظفي إخطار الصحیة  الرعایة  مقدمي على یجب ، nCoV-2019 لـ PUI وجود  حالة في

  :ھاتف( إلینوي في العامة الصحة إدارة أو  local health department المحلي الصحة  قسم أو  بھم الخاص الصحیة الرعایة
 .  التحقیق  یدق   2019-nCoV  (PUI)ض  مری  نموذج  إكمال یجب  .LHD ى إل الوصول من یتمكنوا لم  إذا )  217-782-2016

  Patient Under Investigation (PUI) form 
 

 االتصال
 

أو البرید    2016-782-217على الرقم  IDPHلمزید من المعلومات أو األسئلة، یرجى االتصال بقسم األمراض المعدیة في  •
 . 800-782- 7860 ، ھاتفالعمل  ؛ بعد ساعات  Isaac.ghinai@illinois.govاإللكتروني 

 
 

 .المحلي  الصحة  بقسم االتصال  یرجى ،nCoV-2019 ـ  ل (PUI) التحقیق تحت بھم المشتبھ المرضى حاالت  عن لإلبالغ •
 

 إضافیة  صادرم
 

IDPH : -z-a-conditions/diseases-and-services/diseases-http://dph.illinois.gov/topics موقع
list/coronavirus 

 
CDC 2019  كورونا فیروس, ملخص وضع ووھان الصین نوفل 

  ncov/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
 

 :  2019 كورونا فیروسنوفل لـ  المؤقت ألخصائیي الرعایة الصحیة ومعاییر لتقییم المرضى قید التحقیق  CDCال  توجیھ
criteria.html -nCoV/clinical-cdc.gov/coronavirus/2019https://www. 

 
CDC 2019 كورونا فیروسنوفل  یة من العدوى وتوصیات السیطرة على المرضى قید التحقیق ل ئ المؤقتة الرعایة الصحیة الوقا : 

control.html -nCoV/infection-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
 

WHO كورونا فیروس نوفل ب  اإلصابة في  االشتباه عند الصحیة  الرعایة أثناء ومكافحتھا العدوى من الوقایة:   
-when -care-health-during-control-and-prevention-detail/infection-ww.who.int/publicationshttps://w

suspected-is-infection-(ncov)-coronavirus-elnov 
 

 

http://www.idph.state.il.us/LHDMap/HealthRegions.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/pui-form.pdf
mailto:Isaac.ghinai@illinois.gov
http://dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
http://dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/clinical-criteria.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/clinical-criteria.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/infection-control.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/infection-control.html
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected


كورونا  نوفل  مع التحقیق قید البشریة لإلصابات المرضى من عیناتال مع للعمل للمختبرات األمراض على السیطرة مركز معلومات
 laboratories.html-nCoV/guidance -https://www.cdc.gov/coronavirus/2019: فیروس 

 
 
 

 الجمھور المستھدف 
 

اإلدارات الصحیة المحلیة، وأطباء األمراض المعدیة، وأقسام الطوارئ في المستشفیات، وأطباء الوقایة من العدوى، ومقدمي الرعایة  
 الصحیة، والمختبرات 

 
 
 

 اإلصدار تاریخ
 2020ینایر  21

 
 
 
 

  المؤلف 
 المعدیة  األمراض قسم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDCS_nCoV_HA_ARABIC 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/guidance-laboratories.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/guidance-laboratories.html
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