اول حالة مؤكدة  COVID- 19في مقاطعة ديبيوك
الخميس  19 ،آ ذ ار  - - 2020 ،للنشر ال فوري
ديبيوك ،ايوا – حالة من الفيروسات التاجية كورونا ( ( COVID- 19تم تأكيدها في مقاطعة ديبيوك .وفقا" لقسم الصحة العامة
في ايوا ) , (IDPHالفرد المصاب عزل نفسه في المنزل.
" بما انها الحالة االولى في مقاطعة ديبيوك و لن تكون آخرها  ,وبناء عليه نشجع كل المقيميين لجعل أولويتهم الوقاية  ",قال
ذلك , Partrice Lambertالمدير التنفيذي للصحة العامة في ديبيوك  .و تشمل هذه اإلجرءات:
•
•
•
•

غسل اليدين بالماء و الصابون و بشكل متكرر  20ثانية على االقل كل مرة .
استعمال المناديل في حالة العطاس و السعال او وضع الذراع منثني على الفم .
البقاء في المنزل في حالة المرض.
الحفاظ على مسافة ستة اقدام عند اإلجتماع باشخاص آخرين.

" هذه اإلجراءات سوف تساعد على تشكيل منحني مقبول بحيث ال تقع حاالت  COVID-19بوقت واحد في ايوا و تنهك
نظامنا الصحي ",اضاف .Lambert
تقريبا فقط  80بالمئة من المصابين في ايوا ب  COVID-19سوف تتراوح شدة المرض لديهم من خفيف الى معتدل .ال
يحتاج معظم حاالت المرض المعتدل في ايوا للذهاب والحصول على الرعاية الصحية او اجراء اختبار للتأكد من ان لديهم
 . COVID-19المريضون في ايوا عليهم البقاء في المنزل و عزل انفسهم عن اآلخرين في المنزل حتى:
•
و
• عند تحسن االعراض األخرى (على سبيل المثال ,تحسن السعال أو ضيق التنفس)
و
• على االقل مضي  7آيام منذ ظهور األعراض ألول مرة.
إذا كنت تعتقد انك بحاجة الى العناية الصحية  ,اتصل اوال"  ,سوف يقوم مقدم الخدمة الصحية المعتمد من قبلك بتقييم
ما إذا كنت بحاجة للقدوم الى العيادة او الى التماثل للشفاء في المنزل .ويوجد أيضا خيار للتحدث مع مقدم الخدمة
الصحية من المنزل وباستخدام التكنولوجبا.
الخلو من الحمى لمدة  72ساعة على االقل ( هذا يعني ثالثة ايام كاملة دون استخدام اي دواء خافض للحرارة)

يعمل الفريق المجيب لدينا يوميا مع قسم الصحة العامة في والية ايوا  .لمتابعة مستجدات  , COVID-19قم بزيارة
موقع  IDPHعلى الرابط التالي https://idph.iowa.gov/Emerging-Health-Issues/Novel-Coronavirus
و اتبع  IDPHعلى

 Facebookعلى  IowaDepartmentOfPublicHealthو  Twitterعلى IAPublicHealth

فريق ادارة حوادث الصحة العامة في مقاطعة ديبيوك سيعقد مؤتمرا اعالميا في الساعة الرابعة اليوم .تابع قناة مدينة
ديبيوك ( كابل  Mediacomالقناة  8و  ,)117.2وعلى موقع مدينة ديبيوك  , www.cityofdubuque.org/mediaاو موقع
مدينة ديبيوك على صفحة  Facebookعلى .www.facebook.com/cityofdubuque
االتصال الإلعالمي :

 ,Patrice Lambertالمدير التنفيذي
قسم الصحة في مقاطعة ديبيوك
563.557.7396

هذه الرسالة من فريق ادارة حوادث الصحة العامة في مقاطعة ديبيوك و الذي يشمل موظفين من
Dubuque County Health Department, City of Dubuque Health Department, Dubuque
Dubuque Visiting Nurse Association  وCounty Emergency Management Agency,
 اذا احببت الحصول على معلومات اضافية بخصوص هذا الموضوع الرجاء زيارة موقعنا على. الرجاء عدم الرد على هذه الرسالة
https://dubuquecounty.org/health-department/covid-19/

