
 صحت انتباہ  

 

 

 

 قداماتخالصہ اور ا 

متاثرہ جغرافیائی عالقوں سے واپس آنے والے طلبا کے لئے نقل مکانی کی پابندیوں کے بارے میں عبوری رہنمائی   •

 سفارشات کی بنا پر اپ ڈیٹ / تبدیلی کی جاسکتی ہے  CDCفراہم کرنا جو آئندہ آنے والی 

 کے ذریعہ جاری کردہ نئے وسائل کے   CDCہفتے کے آخر میں  •

• PUIs نتظام کے لئے نئے طریقہ کار پر مقامی محکمہ صحت کو اپ ڈیٹ کرنکے کاغذی کام کے ا 

• COVID-19  ہاٹ الئن کے مناسب استعمال کی وضاحت کرنا 

 

 پس منظر 

  IDPH  سفری پابندیوں والے مسافروں کے لئے جانچ اور نقل و حرکت کی پابندی سے متعلق کلینیکل رہنمائی کے   3سطح

جاری کیا۔ فی الحال ، یہ چین ، ایران ، جنوبی کوریا ، اور اٹلی ہیں۔ خاص طور پر اٹلی سے ، فروری کو ہیلتھ الرٹ  28ساتھ 

بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے طلبا کو گھر بھیج دیا جارہا ہے جس نے نقل و حمل کی پابندی اور رہائش کی رہائش کے  

 یئے ہیں۔ معاملے میں یونیورسٹیوں کے لئے الجسٹک امور اور خدشات پیدا کرد 

  

 سافروں کی صحت عامہ کا انتظام ، عبوری رہنمائی 

مقامی محکمہ صحت سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کر واپس آنے والے مسافروں سے نمٹنے کے  

  دن تک "گھر پر" 14کے درمیانے خطرہ کے ساتھ ، طلباء کو روانگی کی تاریخ سے   COVID-19منصوبے وضع کریں۔ 

یا ایک موازنہ سیٹنگ میں )دوسرے طلباءسے الگ، بیت الخالء اور باورچی خانے کی سہولیات سے آراستہ( رہنا چاہئے ،  

اور اجتماعی ترتیبات سے اجتناب کرنا ، عوامی سرگرمیوں کو محدود کرنا اور معاشرتی دوری کی مشق کریں۔ اس میں  

علموں کے رہائش کے اختیارات واپس کرنا شامل ہوسکتا ہے۔  طلبا کو اپنے والدین / سرپرست کے گھروں یا طالب 

اسیمپوٹومیٹک طلباء کی حمایت کرنا ایک آپشن ہوسکتا ہے ، اور فاصالتی تعلیم کی فراہمی کا انتظام کیا گیا ہے۔ طلباء کو  

کن کچھ  اختیاری ہے لی REDCapعوامی صحت یا یونیورسٹی کی نگرانی میں عالمات کی خود نگرانی کرنی چاہئے۔ 

 یونیورسٹیوں کے حجم کی وجہ سے یہ ضرورت نہیں ہے۔

 

 نئے سی ڈی سی وسائل 

بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز )سی ڈی سی( کی جانب سے رہنمائی کی نئی دستاویزات اور وسائل سی ڈی   

 نئے وسائل میں شامل ہیں:  ( صفحے پر دستیاب ہیں۔A-Zپورٹل )  2019نوویل -کورونویرس IDPHسی کی ویب سائٹ اور 

JB Pritzker, Governor Ngozi Ezike, MD, Director 



Community Mitigation Guidance for COVID-19 Response in the United States: 

Nonpharmaceutical Interventions for Community Preparedness and Outbreak Response 

 

  

 اسکولوں اور بچوں کی دیکھ بھال کی ترتیبات 
Interim Guidance for Administrators of US Childcare Programs and K-12 Schools to Plan, 

Prepare, and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19 

 

 کاروباری ترتیبات 
Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19), February 2020 

 

 گھر پر 
Interim Guidance: Get Your Household Ready for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/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-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/specific-groups/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/get-your-household-ready-for-COVID-19.html
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 صحت کی دیکھ بھال کی ترتیبات:

COVID-19 ( ،کے پھیالؤ کو روکنے کے لئے حکمت عملیLTCF میں طویل مدتی نگہداشت کی سہولیات ) 

 رہنمائی  عبوری لئے کے سہولیات  کیصحت 

CoVID-19 تیاری کے لئے اقدامات کی صحت کی سہولیات جو کی ابھی کیئے جا سکتے ہیں  کی 

N95 ریسپریٹرز کی فراہمی کو بہتر بنانے کی حکمت عملی 

 

PUIs  کاLHD مینجمنٹ 

LHDs  کو ابPUI  فارم کوIDPH   پر فیکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم ، براہ کرم یقینی بنائیں کہ

PUI  فارم سے تمام تفصیالتREDCap  میں داخل ہیں۔PUI   ٹیسٹ کے نتائج اب الیکٹرانک طور پرI-

NEDSS  میں آرہے ہیں۔ یہI-NEDSS PUI  کیس کی رپورٹ تیار کرے گا ، لہذا آپ کوI-NEDSS  میں

PUIs  اد و شمار کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید، اب ہم داخل کرنے کے اعدREDCap  میں لیب کے نتائج داخل

 نہیں کریں گے۔ صرف نتائج کی دستاویزات۔ 

 

COVID-19 ہاٹ الئن کا استعمال 

ہاٹ الئن پر رجوع کیے جاتے  COVID-19ہاٹ الئن عملے نے کچھ غیر مناسب کالوں کو آگاہ کیا ہے جو 

ہیں۔ تحقیقات کے تحت مریضوں کے بارے میں مخصوص سواالت اور / یا جانچ کی اجازت کی ضرورت والے 

۔عام سواالت فراہم   Patients Under Investigationفراہم کنندہ اپنے مقامی محکمہ صحت سے رابطہ کریں۔ 

کرنے والوں کو کسی مخصوص مریض یا صورتحال سے وابستہ نہیں ، ہاٹ الئن پر فون کرنا چاہئے۔ ایک 

پر ای   dph.sick@illinois.govہے یا   3931- 889- 800-1ہاٹ الئن نمبر  COVID-19حوالہ کے طور پر ، 

 ے۔ میل کے ذریع

 

 رابطہ 

براہ کرم کسی بھی سواالت کے ساتھ اپنے محکمہ صحت سے رابطہ کریں۔ اگر وہ دستیاب نہیں ہیں تو ، براہ 

مواصالتی بیماری کے سیکشن سے رابطہ کریں۔ اوقات کی بعد معلومات   IDPHپر   2016-782-217کرم 

   IDPH، براہ کرم اپنے مقامی محکمہ صحت سے رابطہ کریں۔ اگر ان تک رسائی نہیں ہوسکتی ہے تو ، کیلیئے

سے متعلق   PUIsنمبر پر استعمال کریں۔ مقامی محکمہ صحت کو  7860- 782- 800کے اوقات کے بعد 

 سے رابطہ کرنا چاہئے۔  IDPHمشاورت کے لئے 

http://dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID-19TravelNoticeAlertUpdate.2.28.2020.2.pdf
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