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ية فايت و  تونغإدارة الصحة للكسن حالة أول  ؤكد ت المقاطعة الحضر

COVID-19 وس كورونا بسبب تونغمن لكسنشخص ل وفاة    فير

 

ن  2020مارس  23االثني   

ر هول  بقلم كيفير

 

وس كوروناب مرتبطة تونغلكسنب قيمم شخصل ةأول حالة وفا اليوم تأكيد  تم  رئيسةحسب ما أفادت به  19-كوفيد  في 

ي  شخص هو  المصاب. الدكتور كري    ج هومبو اليومة ومفوض الصحليندا غورتون  البلدية
ن سن فن ي من قد كان يو  الثماني 

عانن

ن الو . كامنةأساسية  صحية  أعراض . ة الطبيةرسيال يمكن تقديم تفاصيل إضافية عن الشخص بسبب قواني   

اننا  ضمن كلنا ". "فلنغورتون: "هذا يوم حزين لمدينتنا وخاصة لعائلة وأصدقاء هذه الضحية رئيسة البلدية تقال أن جي 

ن يتلقون الرعاية والحماية. و  ي وسعنا إلبطاءلالمسني 
وس إنتشار  نفعل كل ما فن "هذا الفي    

ية فايت مقاطعةلاو  لكسنغتونل صحةالتعتقد إدارة  وس كورونا  أن االنتشار المستمر اآلن  الحضن ي  19-كوفيدلفي 
فن

لحاالت السابقة أو الجديدة باصابات جميع اإل  ألنه ال يمكن ربط ، خر ناتج عن انتقال العدوى من شخص آل  تونغلكسن

  نطقة. السفر خارج الم

ا ، فمن المتوقع أن تزداد الحاالت. و 
ً
ي من أجل إبطاء و لذلك و عىل الرغم من أن عدد الحاالت ال يزال منخفض

إنتقال  تفش 

وس كورونا  عدوى ي البيتإتصاال أي فادي ت يجب عىل األشخاص 19-كوفيدفي 
ورية مع اآلخرين والبقاء فن ي  ت غي  ضن

فن

اب  من خالل يتم أساسا  19-كوفيدإنتشار ُيعتقد أن  حالة المرض.  ن اإلقير   . الشديد من األشخاص المصابي 

: التالية  "اإلجتماعي التباعد "المتعلقة ب يجب اتباع النصائح  

 ● كنأكير قدر ممبالبيت  وا إبق  

 أل تأكدوا من توفركم عىل ا 
ُ
ي حال ن

لدوية والمستلزمات فن ن ي المين
صحتم بالبقاء فن ● 

 ● جنبوا األماكن المزدحمةت 

 
: 19-كوفيد جهود الحد من انتقاللمواصلة  باتباع النصائح التالية صحةالإدارة  وصي ت  

  

 ●   السعال أونف أو األ  كل؛ وبعد مسحاأل غسلوا أيديكم باستمرار بالماء والصابون ، خاصة بعد استخدام المرحاض ؛ قبل إ

 العطس

اب الشديد منجنبوا اإلت  شخاص المرصن األ  قير ● 
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 ● تجنبوا لمس أعينيكم وأنوفكم وأفواهكم 

عندما تكونون مرصن  تبالبي وا إبق   ● 

ي سلة المهماالمنتلك ، ثم إرموا ديلاو العطس باستخدام منقوموا بتغطية السعال  
تال ديل فن ● 

ي تم لمسها وهذا باستخدام األ شياء و األ بتنظيف وتطهي   باستمرار قوموا  ●
سحالمالعادي أو  لتنظيفبخاخ اسطح التر  

قدر اإلمكانالتباعد اإلجتماعي مارسوا  ●  

 
19 . المعلومات أحدث عىل اطالع عىل الصحة إدارة وتبقر  ، ناش    مرض هو   -كوفيد  

ي ليكسينغتون مقاطعة فايت با
وس كورونا جابة عىل أسئلة المجتمع حولإلتقوم إدارة الصحة فن   19-كوفيد  في 

عن طريق مساء أو  4صباحا إىل  8الساعة من  (859).899.2222 طرح األسئلة عن طريق اإلتصال برقم الهاتف:  يمكن

COVID19@lfchd.org.  :ي إىل
ونن ي إلكير

ونن  إرسال بريد إلكير

lfchd.org ي ذلك األ سئلة المتداولة باستمرار  ، عىل الرابط
  يمكن العثور عىل معلومات إضافية ، بما فن

عىل  أو    LFCHD   جتماعي اإل التواصل  منصات عىل فايسبوك و حسابنا التفاعىلي  عىلتابعونا  

 Twitter و Instagram. 

   lexingtonky.gov. :كذلك توفر المدينة تحديثات للمعلومات عىل الرابط 

COVID-19 أنقر عىل  
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