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 تم تحدیدھا  2019الحالة الثانیة في إلینوي لنوفل كورونا فیروس                 
 إلینوي ال تزال منخفضة المخاطر على عامة الناس في والیة 

 
 الصحة وزارة ، (CDPH) شیكاغو في العامة الصحة ووزارة ،  IDPH) إلینوي والیة في العامة الصحة وزارة – شیكاغو

 عن واغلبأ ، (CDC) منھا والوقایة  األمراض على السیطرة مراكز مع جنب إلى جنبا ، (CCDPH) لمقاطعة كوك العامة
 عمره من الستینات في رجل ھو الفرد .إلینوي والیة في (nCov-2019) نوفل كورونا فیروس 2019 من مؤكدة ثانیة حالة
 .الصین من عودتھا لدى زوجتھ مع تفاعل ولكنھ الخارج إلى یسافر ولم .إلینوي في بالسفر تتعلق مؤكدة قضیة أول زوج وھو
 .المتحدة الوالیات في شخص إلى شخص من للفیروس انتشار أول ھو وھذا

 
 الصحة مسؤولو ویعمل .منخفضة تزال ال إلینوي والیة في الناسنوفل كورونا فیروس على عامة  خطر أن  أؤكد أن  أرید"

 للحد وقائیة تدابیر باتخاذ أنا آمر. بالشخص وثیق اتصال على كانوا الذین أولئك تحدید على والفیدرالیون والحكومیون المحلیون
 مع كامل بشكل الجمھور إطالع وسنواصل"  نغوزي ازیكي. ةالدكتور IDPH ةمدیر تقال ." الفیروس المزید من انتشار من

 ."إضافیة معلومات توفر
 

 حالة أول عن CDPHو IDPHو منھا والوقایة األمراض على السیطرة مراكز أعلنت ،2020 ینایر 24 الجمعة یوم في
 الصین ووھان،  من عادت عمرھا من الستینات في امرأة وھي شیكاغو، سكان أحد في nCoV-2019 من إلینوي في مؤكدة

 المستشفىي الثان المریض دخل كما .جیدة حالة في وھي مستقرة حالة في المستشفى في المرأة تزال وال .2020 ینایر 13 في
 .مستقرة حالة يفوھو أیضا 

 
 المریض ھذا أن نعلم ونحن وثیق، شخصي اتصال خالل من لالنتشار احتماال األكثر ھيات فیروسالكورونا  أن نعلم نحن"

 على حصل أنھ تماما المتوقع غیر من لیس لذلك األعراض، تظھر بدأت أن بعد زوجتھ مع وثیق اتصال على كان الثاني
 الصحة أن في السبب بالضبط ھو وھذا. " CDPHةمفوض ، MPH الطب، في دكتوراه ،أروادي ألیسون تقال ،"الفیروس

 على الخطر بأن توجیھاتنا من یغیر ال وھذا .المؤكدة للحاالت وثیقة اتصاالت أي نراقب السبب ولھذا كثب، عن تراقبھ العامة
 سبیل  على .األخبار ھذه على بناء سلوكھم تغییر إلى یحتاجون ال المجتمع في الناس .الوقت ھذا في منخفضا یزال ال الناس عامة

 ."العامة األماكن في وأقنعة قفازات ارتداء أو الجماھیریة، التجمعات تجنب أو األحداث، إلغاء إلى یحتاجون ال المثال،
 

 قد مقربین مخالطین وأي الماضیین األسبوعین في الثاني المریض ھذا زارھا التي المواقع في العامة الصحة مسؤولو ویحقق
ً  والطب العامة الصحة مجال في المھنیون یتخذ .لھ تعرضوا ً  نھجا  الحالتین بكلتا اتصال على كانوا الذین األفراد تحدید في قویا

 األمراض مكافحة مراكز من فریق نشر ویستمر .اإلضافیة العدوى انتقال خطر من للحد محاولة في بنشاط ورصدھما المؤكدتین
 .الجھود ھذه لدعم إلینوي في منھا والوقایة

 أو الصین إلى سافرت قد كنت إذا" :كوك مقاطعة في العامة الصحة إدارة في العملیات رئیس ماسون، تیري الدكتور وقال
 واضاف ."بك الخاص الصحیة الرعایة بمقدم فاتصل التنفس، في ضیق أو سعال أو حمى من وتعاني مؤكدة حالة مستال
 ملیون 35 في الماضي العام تسببت التي االنفلونزا مع الحال ھو كما نفسھا الجرثومیة الوقایة ممارسة على الجمیع نشجع"

 ."وفاة حالة ألف 34 على قلیال یزید وما مرض
 

 اكتشافھا تم التي nCoV-2019 عن الناجمة التنفسیة األمراض تفشي كثب عن منھا والوقایة األمراض مكافحة مراكز تراقب
 العالم، جمیع أنحاء في الحاالت مئات ھناك وكانت .التوسع في تستمر والتي الصین ھوبي، مقاطعة ووھان، مدینة في مرة ألول

 .وفاة حالة 50 من وأكثر إلینوي، في حالتان ذلك في بما
 الحمى مع شدیدة إلى خفیفة تنفسیة ضامرأ  nCoV-2019 من یعانون الذین  المرضى  بین عنھا المبلغ األعراض وشملت
 .التنفس في وصعوبة والسعال



 

 
 مدى بعد الواضح غیر من یزال ال أنھ إال المتحدة، الوالیات في شخص  إلى شخص من انتقال أول ھو ھذا أن  من الرغم  على

ً  ماوھ ، SARS والسارس  MERS كورونا فیروس  ومع .آخر إلى  شخص من nCoV-2019 انتشار سھولة  فیروسات  أیضا
 شكلوب .اإلنفلونزا غرار على والسعال، العطس طریق عن رئیسي بشكل انتشر الفیروس أن یُعتقد كان ،من فصیلة الكورونا

 .الوثیقة االتصال جھات بین انتشر عام،
 

ً  یوجد ال  نطاق على  nCoV-2019انتشار على العثور یتم لم  ، الحالي الوقت في .nCoV-2019  عدوى من  للوقایة لقاح حالیا
 ھا.التخاذ الناس لعامة بھا یوصى إضافیة احتیاطات توجد ال لذلك ،المتحدة الوالیات في واسع

 
 اإلنفلونزا ذلك في بما الفیروسات، من العدید انتشار منع في التالیة الیومیة الوقائیة اإلجراءات تساعد أن یمكن ذلك، ومع 

 .الموسمیة
 ثانیة على األقل  20بالماء والصابون لمدة  ااغسل یدیك كثیر •
 تجنب لمس العینین واألنف والفم بأیدي غیر مغسولة.  •
 تجنب االتصال الوثیق مع األشخاص المرضى.  •
 . تكون مریضاابق في المنزل عندما  •
 في سلة المھمالت.  منادیلتغطیة السعال أو العطس بمندیل، ثم رمي ال •
 مست في كثیر من األحیان.واألسطح التي لُ تنظیف وتطھیر األجسام  •

 
 موقع على المعلومات من مزید على االطالع ویمكن .متاحة تصبح عندما المعلومات تحدیث وسیتم التطور سریعة حالة ھذه

IDPH website ، وموقع  CDPH website ، منھا والوقایة األمراض مكافحة مراكز وموقع  CDC website . 
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http://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
https://www.chicago.gov/city/en/depts/cdph/provdrs/health_protection_and_response/svcs/2019-novel-coronavirus--2019-ncov-.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html

