
 صحت انتباہ

   
 

 
آئٹمز  کشنیخالصہ اور ا  

 عہیکے ذر میرابطوں سے  ٹ یبی، کے قر یتھ ی( سے ہوئیاو و یس نی)ا رسیناول کورونو قیتصد یجس ک یشکاگو کے رہائش •
 جارہا ہے۔ ایل ویانٹرو ںیاسپتال م ادتیرقیکے ز یس یڈ یس

 ۔ںیرہ سکتے ہ ںیم وںیکاؤنٹ یحصے ک یکے شمال مشرق استیصحت سے متعلق رابطے، ر ت،یرابطوں سم یبیقر •

محکمہ صحت سے  یرابطوں کو ان کے مقام یبیان قر ںیصورت م یہونے ک دایعالمات پ تیسم یماریب یسانس ک ایبخار  •
 ۔یگ ںیجائ یمعلومات فراہم ک یرابطہ ک

ہے جن کوان عالمات کا  یکال موصول ہوت ںیرابطہ صحت سے متعلق کارکن کے بارے م یبیمحکمہ صحت کو قر یاگر مقام •
   :ںیکر لیم یایا فون  کے یرویپانکای  وہ، تو سامنا ہے

 Isaac.ghinai@illinois.gov   :فون:  (4903-778-847)    ای میل            

تو، ےہوسک  ںیاگر ان سے رابطہ نہ IDPH           ۔ںیسے رابطہ کر کشنیکے س یماریب یمواصالت   

 

 پس منظر 
کرنے کے  ینشاندہ یرابطوں ک یبیقر یبھ یہے تو ، اس معاملے کے کس یجات یک ینشاندہ یک سیشدہ ک قیکے تصد یاو و یس نیجب ا

 دایعالمات پ یبخار اور سانس ک سےیعالمات ج ںیرابطوں م یبیاگر ان قر ہے۔ یضرورت ہوت یک یہے جسے نگران یجات یک شیلئے تفت

۔یضرورت ہوگ یمعائنہ کرنے ک یتو ان کا طب ںیہوجائ  

 

 رابطہ
 ایرابطہ ہوتا ہے جو بخار  یبیسے قر سیشدہ ک قیتصد یہے جس ک یکال موصول ہوت یصحت سے متعلق کارکن ک یکو کساگر آپ 

Isaac.ghinai@illinois.gov  :سانس کی عالمات سمیت عالمات سے متعلق ہوتا ہے، براہ کرم ای میل کریں  

 

افراد برائے ہدف    
محکمہ صحت یمقام ںیگروپ م     NIPHC 

  

اجراء  خیتار  
1/25/2020 

 

 مصنف 
کشنیکا کنٹرول س وںیماریب یمواصالت  

 

 

 

 

 

 

 

محکمہ صحت عامہ  نوائےیال  

525-535 W. Jefferson St.   dph.illinois.gov  69 W. Washington St., Suite 3500  

Springfield, IL 62761   217-557-2556              Chicago, IL 60602 

کٹر ی، ڈائر یڈ  می ، ا ک ی زائیا  ینگوز نر                                        جے بی پرٹزکر،گور            
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