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 العمل  وعناصر  ملخص
 صدرإرشاد من قبل مركز السیطرة على األمراض عن المرضى الجدد الخاضعین التحقیق في وقت متأخر أمس. •

 Patients Under Investigation Guidance    
، وكذلك عدد البلدان التي تأكدت حاالت اإلصابة بالمرض الذي  CoV-2 -وال یزال عدد اإلصابات الجدیدة بالسارس  •

 ، في ارتفاع.COVID-19یسببھ، وھو 
وقد تم تحدید انتقال العدوى على نطاق واسع أو مستمر في الصین والیابان وكوریا الجنوبیة وإیران وإیطالیا مع   •

 رى.بعض األدلة على انتقال العدوى المجتمعیة في العدید من البلدان األخ
السابقة   14) عن أي سفر في األیام الـ ILIنفلونزا (عراض مثل اإلعلى األطباء أن یسألوا جمیع األفراد المصابین باأل •

  لظھور األعراض، واالتصاالت المحتملة لحالة مؤكدة.
 على  ویتعین ، الفور على  عزلھ تمأن ی  SARS-CoV-2 س السار بعدوى اصابتھ في یشتبھ فرد  أي  على  ویتعین •

  . المحلیة  الصحة  وادارة  العدوى مكافحة بفریق االتصال األطباء
 

 معلومات أساسیة  
 من اعتباراو.SARS-CoV-2 سارس فیروس عن  الناجم ،COVID-19 لفیروس والتطور التصاعد  سریع عالمي تفشي یحدث

 الوالیات في مختبریا مؤكدة حالة  15 ذلك  في  بما بلدا،  47 في مؤكدة عالمیة حالة 82,294 من أكثر اآلن  ھناك ، 2/28/2020
 األمراض على السیطرة مراكز تقوم .وثیقة اتصال جھة  بین واحدة وحالة بالسفر، مرتبطة واحدة حالة ھناك كانت إلینوي، وفي .المتحدة

 السیطرة مركز دلیل نشر تم.  COVID travel notices- 19بـ المتعلقة بھم الخاصة السفر إشعارات بتحدیث األحیان من كثیر في
 .أدناه تلخیصھ ویتم أمس متأخر وقت في  PUIsلتقییم المحدثة األمراض على

 

 )PUIsالشخص قید التحقیق (
 

 الوبائیةالمخاطر  و  المیزات السریریة

عالمات/أعراض مرض الجھاز التنفسي السفلي (مثل   أوالحمى 
 السعال أو ضیق التنفس) 

أي شخص، بما في ذلك العاملین في مجال الرعایة الصحیة، كان   و 
ً في   COVID-19على اتصال وثیق مع مریض  مؤكد مختبریا

 یوماً من ظھور األعراض 14غضون 

عالمات/أعراض مرض الجھاز التنفسي السفلي (مثل  والحمى 
 1السعال أو ضیق التنفس) التي تتطلب دخول المستشفى

یوًما من   14تاریخ السفر من المناطق الجغرافیة المتأثرة في غضون  و 
الجنوبیة وإیران وإیطالیا  ظھور األعراض (حالیًا الصین وكوریا 

 والیابان)

مرض الجھاز التنفسي السفلي الحاد الوخیم (مثل   مع الحمى 
التي تتطلب دخول المستشفى   )ARDS، وااللتھاب الرئوي

 ودون تشخیص تفسیري بدیل (مثل األنفلونزا)

 لم یتم تحدید أي مصدر للتعرض  و 

كد السفر  تأو)، دخول للمستشفىالجھاز التنفسي السفلي، مع أو بدون حمى (بغض النظر عن حالة البالنسبة للمرضى الذین یعانون من أعراض 1
مع إذن من   COVID-19یوما من ظھور األعراض، یمكن النظر في اختبار  14) في غضون 3أو  2متضررة (المستوى  إلى منطقة جغرافیة

 وزارة الصحة المحلیة. 
 

   PUIبھ  المشتبھ  تقییم
 الصحیة الرعایة مرفق في العدوى مكافحة موظفي وإخطار السابق التوجیھ في كما  الفور على بھ المشتبھ عزل الصحیة الرعایة مقدمي على یجب

 ویمكن .فیھ المشتبھ PUI وجود حالة في )المحلیة الصحة وزارةمن الوصول ل تتمكن لم إذا الوالیة في الصحة وزارة أویة (المحل الصحة ووزارة
   .IDPH  website عموق على االختبار حول اإلرشادات من مزید على االطالع
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 تنبیھ صحي                   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
http://dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus


 إدارة الصحة العامة للمسافرین 
التي البلدان  ومن المتوقع أن تقدم إدارة التنمیة المجتمعیة إرشادات محدثة حول تقییم المخاطر والقیود المفروضة على الحركة للمسافرین العائدین من

بتصنیف المخاطر "المتوسط" للمسافرین العائدین من دول المستوى   IDPH. حتى یتوفر ذلك، توصي COVID-19تشھد انتقاًال مجتمعیًا مستداًما لـ 
مریكیة لتقییم من تنبیھات السفر (حالیًا كوریا الجنوبیة والصین) مع قیود الحركة وفقًا لتوجیھات مركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا األ 3

) التعرض في إعدادات السفر  COVID-19(  2019فیروس المحتمل كورونا  المخاطر وإدارة الصحة العامة لألشخاص الذین یعانون من مرض 
Management of  uidance for Risk Assessment and Public HealthCDC’s Interim US G المرتبطة أو المجتمع.

associated or  -19) Exposure in Travel-Persons with Potential Coronavirus Disease 2019 (COVID
Community Settings. 

 

في ھذا الوقت، ال یزال الفحص في المطارات األمریكیة یقتصر على المسافرین من الصین. في انتظار المزید من اإلرشادات من مركز مكافحة  
لصحیة المحلیة تقییم المخاطر والحد من الحركة ورصد األعراض لتلك التي یتم لفت انتباھك إلیھا.  األمراض والوقایة منھا، یجب على اإلدارات ا

 . REDCapب  ھؤالء األفرادوكتابة أسماء یرجى أیضا إدخال 
 

 االتصال
تصال  للحصول على أسئلة االختبار األخرى أو معلومات إضافیة أو أسئلة أخرى، یرجى االتصال بقسم الصحة المحلي. إذا لم تكن متوفرة، یرجى اال

. للحصول على معلومات بعد ساعات العمل، یرجى االتصال بقسم الصحة المحلي. إذا تعذر  2016-782 -217على  IDPHبقسم األمراض المعدیة 
للحصول على   IDPH. یجب على اإلدارات الصحیة المحلیة االتصال بـ  7860-782-800 رقم  العمل  بعد ساعات IDPHول إلیھا، استخدم الوص

 . PUIsاستشارات حول 
 

 إضافیة  موارد 
  

IDPH     : -z-a-conditions/diseases-and-services/diseases-http://www.dph.illinois.gov/topicsع موق
list/coronavirus 

 
 موارد مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا: 

•  Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Confirmed
Settings 19 in Healthcare-19 or Persons Under Investigation for COVID-COVID 

•  Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in
Settings Healthcare 

•  CDC Health Alert Network Update and Interim Guidance on Outbreak of 2019 Novel
nCoV)-(2019 Coronavirus 

 
للحصول على إرشادات وموارد محدثة   IDPH WebPortal COVID- 19یجب على اإلدارات الصحیة المحلیة مراجعة صفحة بوابة الویب 

 لھذه االستجابة. 
 

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

 . والمختبرات األجل الطویلة الرعایة ومرافق
 

 اإلصدار  تاریخ
 2020 فبرایر 28 

 
 

  ؤلفالم
 المعدیة  األمراض  قسم  
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https://dph.partner.illinois.gov/communities/communicabledisease/CDAZ/Pages/Coronavirus%20%E2%80%93%202019%20Novel.aspx
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