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 العمل  وعناصر  ملخص
تقدیم إرشادات مؤقتة بشأن القیود المفروضة على حركة الطالب العائدین من المناطق الجغرافیة المتأثرة التي یمكن  •

 لمراكز مكافحة األمراض والوقایة منھاتحدیثھا/تغییرھا بناء على التوصیات المقبلة 
 تقدیم معلومات عن الموارد الجدیدة التي أصدرتھا مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا خالل عطلة نھایة األسبوع  •
 PUIs الخاصة بالـ تحدیث اإلدارات الصحیة المحلیة على اإلجراءات الجدیدة إلدارة األوراق •
 COVID-19ساخن توضیح االستخدام المناسب للخط ال  •

 
 

 معلومات أساسیة  
 الحركة وقیود  االختبار حول   new clinical guidance جدیدة سریریة إرشادات  مع  فبرایر   28في صحیًا تنبیًھا  IDPHأصدرت  

ً  الدول  وھذه.  travel restrictions   3المستوى  من  السفر قیود  من  یعانون الذین للمسافرین  الجنوبیة وكوریا  وإیران  الصین ھي حالیا
 للجامعات لوجستیة  وشواغل مشاكل  ولّد مما أوطانھم، إلى الخارج  في  یدرسون الذین  الطالب إعادة یجري  إیطالیا، من  خاصة وبصفة  .وإیطالیا

 .اإلقامة وأماكن التنقل على المفروضة  القیود  حیث من
 

 
 المؤقت  التوجیھ  للمسافرین، العامة  الصحة إدارة

 على  متوسط خطر  وجود مع  .العائدین المسافرین لمعالجة خطط  لوضع جامعاتھا مع العمل المحلیة الصحیة االدارات  من یطلب  
  COVID-19  ،  الطالب یستخدمھا  ال  التي المطبخ ومرافق  المیاه بدورات مجھزین( مماثل مكان في  أو "المنزل  في " الطالب  یبقى أن  یجب 

 یشمل أن ویمكن .االجتماعي االبتعاد وممارسة العامة  األنشطة  من والحد  ، التجمع  إعدادات وتجنب ، المغادرة تاریخ من یوًما  14 لمدة  ) اآلخرون
 الذین ال تظھر علیھم المشتركة  الطالب  استضافة  یكون أن ویمكن .الطالب  إسكان خیارات أو األمر والدیھم/ولي منازل  إلى  الطالب عودة ذلك
  REDCap .الجامعة إشراف أو العامة الصحة  مع لألعراض الذاتیة المراقبة الطالب على  یجب .بعد عن التعلم أحكام وترتیب خیاراً، عراضاأل

  .الجامعات  بعض لحجم نظًرا متطلبًا لیس  ولكنھ  اختیاري
 

 
 الجدیدة األمراض مكافحة مراكز  موارد 

 منھا والوقایة  األمراض  مكافحة  مراكز موقع على (CDC) منھا والوقایة  األمراض  مكافحة  مراكز  من جدیدة وموارد إرشادیة  وثائق تتوفر 
 :یلي  ما الموارد أحدث  وتشمل .IDPH Coronavirus -Novel 2019 (A-Z) صفحة  وعلى

 
 

Community Mitigation Guidance for COVID-19 Response in the United States: Nonpharmaceutical 
Interventions for Community Preparedness and Outbreak Response 

 

 الطفل رعایة  وإعدادات المدارس
Interim Guidance for Administrators of US Childcare Programs and K-12 Schools to Plan, Prepare, 
and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19 

 

 األعمال إعدادات
Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19), February 2020 

 

 في البیت  
Interim Guidance: Get Your Household Ready for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
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http://dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID-19TravelNoticeAlertUpdate.2.28.2020.2.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/preparing-individuals-communities.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/preparing-individuals-communities.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-for-schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-for-schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/get-your-household-ready-for-COVID-19.html


 : الصحیة الرعایة أوضاع
• (LTCF) Term Care Facilities-19 in Long-Strategies to Prevent the Spread of COVID 
• Facilities Interim Guidance for Healthcare 
• 19-COVID Steps Healthcare Facilities Can Take Now to Prepare for 
• Respirators Strategies for Optimizing the Supply of N95 

 

     PUIs  للـ LHDإدارة ال  
 

LHDs م تعد بحاجة إلى إرسال نموذج لPUI  بالفاكس إلىIDPH ومع ذلك، یرجى التأكد من إدخال جمیع التفاصیل من نموذج .PUI   في
REDCap نتائج اختبار .PUI  تأتي اآلن إلكترونیا فيI-NEDSS  سیؤدي ذلك إلى إنشاء تقریر حالة .I-NEDSS PUI لذلك لم یعد علیك ،

 . مجرد توثیق النتیجة. REDCapائج المختبر في . باإلضافة إلى ذلك، لن نقوم بعد اآلن بإدخال نت I-NEDSSفي    PUIsإدخال البیانات 
 

  COVID-19 الساخن الخط استخدام
  محددة سئلةمن لدیھم أ على یجب  .COVID-19 الساخن الخط  إلى أحیلت التي المالئمة غیر المكالمات بعض عن الساخن الخط موظفو أبلغ قدل

 الخاصة  المحلیة  الصحة  بإدارات االتصال اختبار إذن إلى یحتاجون الذین أو / و للتحقیق الخاضعین المرضى حول من مقدمي الخدمات
 بالخط  االتصال معینة حالة  أو معین بمریض لھم عالقة ال الذین العامة األسئلة مقدمي على یجب .  Patients Under Investigationبھم

على     اإللكتروني البرید  طریق  عن أو  3931-889-800-1 ھو  COVID-19 الساخن  الخط  رقم  فإن وكمرجع، .الساخن
dph.sick@illinois.gov  

 
 

 االتصال
 على الرقم  IDPH المعدیة األمراض  بقسم االتصال  یرجى متوفرة، تكن لم  إذا .أسئلة ي أل لدیك المحلي الصحة بقسم االتصال  یرجى 

 ط خ  استخدم إلیھا،  الوصول  تعذر  إذا  .المحلي الصحة  بقسم  االتصال  یرجى  العمل،  ساعات  بعد معلومات  على للحصول . و217-782-2016 
IDPH بـ االتصال المحلیة  الصحیة  اإلدارات على یجب .7860-782-800 رقم العمل ساعات  بعد لما IDPH  حول  استشارات على للحصول 
PUIs. 

 
 

 
 المستھدف  الجمھور 

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

 
 

 اإلصدار  تاریخ
  2020 مارس 2 

 
 لمؤلفا
 المعدیة  األمراض  قسم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Clinical Guidance_ARABIC 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent-spread-in-long-term-care-facilities.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/guidance-hcf.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/steps-to-prepare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html
http://dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID-19TravelNoticeAlertUpdate.2.28.2020.2.pdf
mailto:dph.sick@illinois.gov
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