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 إجراءات وقائیة للحد من انتشار فیروس كورونا إلینوي تتخذ          
 الخطر الحالي على إلینوي ال یزال منخفضا، ولكن الدولة تتخذ جمیع الخطوات للتحضیر      

 
 والحكومیین المحلیین الصحیین الشركاء مع (IDPH) إلینوي والیة في العامة الصحة وزارة تعمل – سبرینغفیلد
 يف. (COVID-19) 2019 فیروسكورونا  مرض انتشار من للحد المتاحة الوقائیة الخطوات جمیع التخاذ والفیدرالیین

 العدید في رهانتشا على أدلة ھناك ،ةالمتحد الوالیات أو إلینوي في المحلیة المجتمعات في ینتشر لم COVID-19   أن حین
 إعداد لضمان والفیدرالیة والحكومیة المحلیة الوكاالت عبر بالعمل IDPH وتلتزم العالم أنحاء جمیع في البلدان مجتمعات من

 .إلینوي
 

وتجري الھیئة حالیاً تقییمات للمستشفیات لتحدید جمیع القدرات المتاحة في حالة احتیاج المزید من الناس إلى الرعایة الطبیة.  
واألقنعة للعاملین في مجال الرعایة   ثوابكما تقوم الوزارة بتقییم مدى توافر معدات الحمایة الشخصیة مثل القفازات واأل
 IDPHفي الوالیة وتواصل  COVID-19الصحیة. في وقت سابق من ھذا الشھر، أصبحت إلینوي أول والیة تقدم اختبار 

 العمل على زیادة القدرة على االختبار لضمان النتائج السریعة.
 
 مع إلینوي في العامة الصحة وزارةتعمل  البلدان، من متزاید عدد في COVID-19 من إضافیة حاالت تشخیص یتم كما"

 من وغیرھا منھا، والوقایة األمراض  على السیطرة ومراكز العامة، لصحةل المحلیین والمسؤولین الصحیة الرعایة مقدمي
 نغوزي ةالدكتور IDPHال  ةمدیر  تقال ،"لتحضیرعلى ا  نادعتسا ممكنة خطوة كل واتخاذ قویة استجابة لتنسیق الوالیة وكاالت
 وبینما .الدولة مختبرات في COVID-19 اختبار على قادرة والیة أول لتصبح ھمة،مال ھذه بالفعل إلینوي قادت قدل" .ازیكي
 لكل استخدامنا وضمان المتاحة الموارد جمیع لتحدید الفدرالیة والوكاالت ةوالوالی المدینة أنحاء جمیع في نعمل قدماً، نمضي

 ."مجتمعاتنا سالمة على للحفاظ أداة
 

 مع إلینوي، في بنجاح  الفیروس الحتواء والفیدرالیین والحكومیین المحلیین الشركاء مع وثیق بشكل IDPH عملت ،2020 ینایر منذ
 : يیل ما الجھود وشملت .فقط مؤكدتین حالتین

  .ذلك تفعل والیة أول لتصبح إلینوي، في COVID-19 اختبار تنفیذ  -
 فیروس كورونا  حول لألسئلة الوالیة مستوى على ساخن خط إنشاء -
 اآلخرین الشركاء EMS وال واألطباء والمستشفیات  المحلیة الصحیة لإلدارات والتوصیات اإلرشادات تقدیم  -

 :متنوعة مجاالت في
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o  تقییمCOVID-19  في المرضى على أساس المخاطر بسبب السفر أو االتصال الوثیق بحالة مؤكدة 

o تقییم األشخاص قید التحقیق واإلبالغ عنھ 

o  ممارسات مكافحة العدوى 

o  االحتیاطات الخاصة بالمدارس والجامعات/الكلیات والطالب 

o  العزل/ الحجر الصحي 

o  خطوات الوقایة لمقدمي الرعایة واالتصاالت الوثیقة 

o  العینات واختبارھاتقدیم 

o  االستراتیجیات الموصى بھا الستخدام معدات الحمایة الشخصیة 

o  المرضى  فرزلقسم الطوارئ مكالمات 

o 911ال  خدمات الطوارئ الطبیة واستجابة مركز اتصال 

 تقدیم إحاطات إعالمیة روتینیة إلى العامة -

فیروس، وإصدار نشرات صحفیة، واستضافة المؤتمرات  كورونا التواصل مع الجمھور من خالل إنشاء صفحة ویب لمرض ال -

 الصحفیة، وإجراء المقابالت، وتوفیر المعلومات على وسائل التواصل االجتماعي.

أیضا استراتیجیات التخفیف ، ستستخدم إلینوي COVID-19وفي حین ستستمر الجھود الرامیة إلى احتواء عدد حاالت 
في المجتمعات المحلیة باستخدام التدخالت غیر الصیدالنیة  نوفل المجتمعیة. یھدف التخفیف المجتمعي إلى إبطاء انتشار فیروس

المعروفة باسم "اإلجراءات الوقائیة الیومیة" بما في ذلك البقاء في المنزل عند المرض، وتغطیة السعال والعطس، وغسل الیدین 
 المتكرر، والتنظیف الروتیني لألسطح واألشیاء التي یتم لمسھا بشكل متكرر.

 
وفي غیاب األدویة أو اللقاحات، فإن تدابیر التخفیف المجتمعیة ھي خط الدفاع األول ضد األمراض المعدیة التي تنتقل بدرجة 

وقات، ولكن خاصة ونحن نواصل رصد االنتشار الینوي في جمیع األمواطني عالیة. یجب أن تمارس اإلجراءات الوقائیة من قبل 
 المحتمل لفیروس جدید.

 
لمزید من المعلومات حول كیفیة االستعداد النتشار الفیروس والخطوات التي یمكنك اتخاذھا للتمتع بصحة جیدة، قم بزیارة 

 interventions/-c.gov/nonpharmaceuticalhttps://www.cd  في حین أن ھذه المواد تشیر إلى األنفلونزا، فإن
 At ، وفي المدرسة ,At Home في المنزل مطبّقة المعلومات واإلجراءات التي یمكنك اتخاذھا إلعداد نفسك ومجتمعك ال تزال

School وفي العمل ، At Work ات ، وفي التجمعAt a Gathering .  
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https://www.cdc.gov/nonpharmaceutical-interventions/
https://www.cdc.gov/nonpharmaceutical-interventions/home/index.html
https://www.cdc.gov/nonpharmaceutical-interventions/school/index.html
https://www.cdc.gov/nonpharmaceutical-interventions/school/index.html
https://www.cdc.gov/nonpharmaceutical-interventions/workplace/index.html
https://www.cdc.gov/nonpharmaceutical-interventions/gathering/index.html

