
 

 

 

 جھة االتصال                                                 لإلصدار الفوري          
 melaney.arnold@illinois.gov                                                                                2020 مارس   2االثنین                

           kjunius@cookcountyhhs.org 
 

 COVID-19 حالة عن یعلنون إلینوي  والیة في العامة الصحة مسؤولو
 إلینوي  في جدیدة افتراضیة إیجابیة

 على السیطرة مركز قبل من للمریض المفترض اإلیجابي االختبار تأكید سیتم
 األمراض

ً  أن الیوم كوك  مقاطعة في العامة الصحة ووزارة إلینوي والیة  في  العامة الصحة  وزارة تعلن ــ شیكاغو ً  مریضا  قد إلینوي من رابعا
 . COVID-19 لـ  افتراضیة إیجابیات عن إلینوي  في أجریت التي االختبارات وأسفرت .COVID-19 لـ بالنسبة إیجابیة نتائجھا أثبتت
ال   في  امرأة  ھو الفرد  .(CDC) منھا والوقایة  األمراض  لمكافحة  األمیركیة  المراكز  مختبر  قبل  من اإلیجابیة  االختبار نتائج تأكید یجب 
 لمسؤولي  وتمتثل المنزل في معزولة  الرابعة  الحالة وھذه  من العمر. 70ال  في  رجل  – الثالثة الحالة  ةزوج ي وھ ،من العمر 70

 .جیدة حالة  في الحالتین بأن التقاریر وتفید .الصحة
 

 العدوى  انتقال لمنع محاولة في بنشاط  ومراقبتھم المریضین مع اتصال على كانوا  الذین األفراد تحدید على  العامة الصحة مسؤولو یعمل
  .ض رملل تعرضوا  یكونون قد  الذین األفراد  مع بالتواصل العامة الصحة مسؤولو وسیقوم  .اإلضافیة 

 
 وكانت .COVID-19 مراقبة  لتحسین  إضافیة  اختبارات إجراء الوالیة أنحاء جمیع في المستشفیات من بریتزكر بي جي الحاكم طلب وقد

 وجنوب  وسط  في  IDPH الـ مختبرات  من اثنین عن إضافة  بریتزكر حاكم ال وأعلن COVID-19 اختبار  تقدم والیة  أول  إلینوي  والیة
 .األسبوع ھذا العینات اختبار على  قادرة تكون سوف  التي إلینوي

 
 

 . التام ھمشفاء قد تم  المرضین وكال  COVID-19 من في إلینوي سابقا تینمؤكد حالتین أول 
 

 الحالي، الوقت في .التنفس في وصعوبة والسعال  الحمى  مع شدیدة إلى أمراض تنفسیة خفیفة  المرضى بین عنھا المبلغ األعراض  وشملت 
 تزال ال الناس  عامة  لھا یتعرض التي المخاطر  فإن المتحدة، الوالیات في واسع نطاق على  الفیروس انتشار اكتشاف عدم وبسبب

 من االنتشار، من الجراثیم لمنع متیقظین والبقاء الیومیة حیاتھم روتین تغییر عدم على  الجمھور العامة الصحة  مسؤولو  ویشجع .منخفضة
 .المرض  عند المنزل  في  والبقاء الدافئین، والماء بالصابون الیدین وغسل والعطس،  السعال  تغطیة خالل

 
 

   :بـ اتصل المعلومات، منلمزید 
    :إلینوي في  العامة الصحة  وزارة  •

                  اإللكتروني البرید ،3931-889-800-1 ى الرقم  عل COVID-19 الساخن  بالخط اتصل
DPH.SICK@ILLINOIS.GOV  أو قم بزیارة الموقع ،-http://www.dph.illinois.gov/topics

list/coronavirus-z-a-conditions/diseases-and-services/diseases 
 

   :لمقاطعة كوك العامة الصحة إدارة كوك مقاطعة •
الموقع    بزیارة قم  أو 4000-633-708 الرقم على اتصل  

coronavirus -diseases/novel-https://www.cookcountypublichealth.org/communicable 
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