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 صحت انتباہ  
 

 

 خالصہ اور رہنمائی 
 

Patients Under Investigation Guidance  سی ڈس سی کی کل جاری کردہ جدید   

• SARS-CoV-2  کے نئے انفیکشن کی تعداد ، اور ساتھ ہی اس بیماری کی تصدیق شدہ کیسز والے ممالک کی

 ، میں مسلسل اضافہ ہوتا جارہا ہے۔  19تعداد ، کوویڈ 

چین ، جاپان ، جنوبی کوریا ، ایران اور اٹلی میں کئی دوسرے ممالک میں کمیونٹی ٹرانسمیشن کے کچھ ثبوتوں   •

 مستحکم ٹرانسمیشن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کے ساتھ وسیع پیمانے پر یا 

دن پہلے کسی سفر ،  14معالجین کو انفلوئنزا جیسے بیماری سے متاثرہ تمام افراد سے عالمت کے آغاز سے  •

 اور تصدیق شدہ معاملے کے ممکنہ رابطوں کے بارے میں پوچھنا چاہئے۔ 

• SARS-CoV-2  الگ تھلگ کیا جانا چاہئے ، اور  میں مشتبہ انفیکشن کا شکار ہر فرد کو فوری طور پر

 معالجین کو ان کی انفیکشن کنٹرول ٹیم اور مقامی محکمہ صحت دونوں کو فون کرنا چاہئے۔ 

 پس منظر 

SARS-CoV-2  وائرس کی وجہ سےCOVID-19   کا تیزی سے بڑھتا ہوا اور ابھرتا ہوا عالمی وبا پھیل رہا ہے۔

یادہ تصدیق شدہ عالمی معامالت ہیں ، جن میں امریکہ میں  سے ز 82،294ممالک میں   47تک ، اب  2020/ 28/ 2

لیب تصدیق شدہ مقدمات شامل ہیں۔ ایلی نوائے شہر میں ، سفر سے وابستہ ایک اور قریبی رابطے میں ایک  15

کی تازہ   travel notices  سے متعلق اپنے سفری وٹسز COVID  2019عاملہ پیش آیا ہے۔ سی ڈی سی اکثرم

گائیڈ کل دیر پوسٹ کیا گیا تھا اور ذیل میں اس  CDCکی تشخیص کے لئے ایک تازہ ترین  PUIs کاری کرتا ہے۔

 کا خالصہ کیا گیا ہے۔ 

  

 (PUIsزیر تفتیش افراد ) 

 وبائی امراض کا خطرہ اور طبی خصوصیات

سانس کی  ،بخار یا عالمتیں

نچلی بیماری کی عالمات  

)جیسے کھانسی یا سانس کی 

 قلت(

 

 

 

 اور 

کسی بھی شخص ، بشمول صحت کی 

دیکھ بھال کرنے والے کارکنان ، جن کا  

  -تجربہ گاہ سے قریبی رابطہ ہوا ہے 

دن کے   14عالمت کی نشاندہی کے  

مریض کی  COVID-19اندر اندر 

 ۔ تصدیق

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html


سانس کی  ،بخار اور عالمتیں

نچلی بیماری کی عالمات  

)جیسے ، کھانسی یا سانس کی 

قلت( جس میں ہسپتال میں  

 داخل ہونا ضروری ہے۔ 

 

 

 

 اور 

دن کے اندر  14عالمتی آغاز کے  

متاثرہ جغرافیائی عالقوں سے سفر کی  

تاریخ )اس وقت چین ، جنوبی کوریا ، 

 ایران ، اٹلی اور جاپان( 

بیماری شدید نچلے سانس کی 

کے ساتھ بخار )جیسے نمونیا  

، اے آر ڈی ایس( کو اسپتال 

میں داخل ہونا ضروری ہے 

اور متبادل تشخیصی تشخیص 

 کے بغیر )جیسے انفلوئنزا( 

 

 

 

 اور 

 

نمائش کے کسی ماخذ کی شناخت نہیں  

 ہوسکی ہے 

 

کم عالمات والے مریضوں کے لئے ، بخار کے ساتھ یا اس کے بغیر )اسپتال میں داخل ہونے کی حیثیت  یتنفس ک

( کے سفر کی تصدیق  3یا   2دن کے اندر متاثرہ جغرافیائی عالقے )سطح   14سے قطع نظر( ، اور عالمتی آغاز کے 

 ،COVID-19 ساتھ غور کیا جاسکتا ہے  اجازت کے  کی محکمہ صحت  کی جانچ کے ذریعہ 

  

 کی تشخیص PUIمشتبہ  

کو الگ تھلگ کرنا چاہئے اور انفیکشن    PUI رہنمائیصحت کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کو فوری طور پر سابقہ 

کنٹرول کے عملے کو ان کی صحت کی دیکھ بھال کی سہولت اور ان کے مقامی محکمہ صحت )یا ریاست( پر مطلع  

۔ اگر محکمہ صحت مقامی محکمہ صحت تک نہیں پہنچ سکتا تو کسی مشتبہ پی یو آئی کی صورت میں۔ کرنا چاہئے

 .websiteآئی ڈی پی ایچ کی ویب سائٹ پر مل سکتی ہے۔ جانچ کے بارے میں مزید رہنمائی

 

 مسافروں کا صحت عامہ کا انتظام 

IDPH ،تشخیص اور ان ممالک سے واپس آنے والے مسافروں کے لئے نقل و   کی توقع ہے کہ سی ڈی سی خطرہ

کی مستقل کمیونٹی  COVID-19حرکت کی پابندیوں کے بارے میں تازہ ترین رہنمائی فراہم کرے گی جو 

ممالک )اس وقت جنوبی   3ٹریول الرٹ لیول   IDPHٹرانسمیشن کا سامنا کررہے ہیں۔ جب تک یہ دستیاب نہ ہو ، 

ن( سے نقل مکانی کرنے والے مسافروں کے لئے نقل و حرکت کی پابندیوں کے ساتھ "درمیانے  کوریا اور چی 

 CDC’s Interim US Guidance for Risk درجے" کے خطرے کی درجہ بندی کی سفارش کر رہا ہے

Management of Persons with Potential Coronavirus Disease  nt and Public HealthAssessme

associated or Community Settings. -19) Exposure in Travel-2019 (COVID 

http://dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html


اس وقت ، امریکی ہوائی اڈوں پر اسکریننگ سرزمین چین سے آنے والے مسافروں تک ہی محدود ہے۔ سی ڈی سی 

اور   کی مزید رہنمائی کے لئے ، مقامی محکمہ صحت کو خطرہ کا اندازہ لگانا ، نقل و حرکت کو محدود کرنا چاہئے

ان لوگوں کی عالمات کی نگرانی کرنا چاہئے جو آپ کی توجہ میں الئے جاتے ہیں۔ برائے کرم ان افراد کو 

REDCap ۔ میں بھی داخل کریں 

 

 

 

 

 رابطہ  

، براہ کرم اپنے مقامی محکمہ صحت  pleaseدیگر جانچ کے سواالت ، اضافی معلومات یا دیگر سواالت کے ل  

مواصالتی بیماری کے سیکشن   IDPHپر  2016- 782 -217سے رابطہ کریں۔ اگر وہ دستیاب نہیں ہیں تو ، براہ کرم 

، براہ کرم اپنے مقامی محکمہ صحت سے رابطہ کریں۔ اگر ان تک  یلئےبعد معلومات ک اوقات کےبطہ کریں۔ سے را

نمبر پر استعمال کریں۔ مقامی محکمہ صحت کو   7860-782- 800کے بعد  اوقات  IDPHرسائی نہیں ہوسکتی ہے تو ، 

PUIs  سے متعلق مشاورت کے لئےIDPH  سے رابطہ کرنا چاہئے۔ 

 

 اضافی وسائل  

 IDPH :ویب سائیٹ-and-services/diseases-http://www.dph.illinois.gov/topics 

 list/coronavirus -z-a-conditions/diseases 

 

   سی ڈی سی وسائل  

Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with 

Confirmed COVID-19 or Persons Under Investigation for COVID-19 in 
Healthcare Settings 

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

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

  COVID-19ویب پورٹل  IDPHقامی محکمہ صحت کو اس جواب کے لیئے تازہ ترین ہدایات اور وسائل کے لئے 

  IDPH WebPortal COVID-19 پورٹل پیج سے رجوع کرنا چاہئے۔

 

 افراد برائے ہدف 

متعدی بیماری کے معالج ، اسپتال کے ہنگامی شعبے ، انفیکشن سے بچاؤ کے ماہرین ، صحت کے مقامی محکمے ،  

 صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے ، طویل مدتی نگہداشت کی سہولیات اور لیبارٹریز 

  

http://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
http://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
http://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/index.html
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/index.html
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/index.html
https://emergency.cdc.gov/han/han00426.asp
https://emergency.cdc.gov/han/han00426.asp
https://emergency.cdc.gov/han/han00426.asp
https://dph.partner.illinois.gov/communities/communicabledisease/CDAZ/Pages/Coronavirus%20%E2%80%93%202019%20Novel.aspx
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 مواصالتی بیماریوں کا سیکشن 

 

 

 

 

 

 


