أعلنت رئيسة البلدية ليندا غورتون ومفوض الصحة الدكتورة كريج هومبو عن أول حالة إصابة بـ فيروس
كورونا الجديد في ليكسينغتون .يعمل مسؤولو الصحة مع إدارة الصحة العامة في كنتاكي لتحديد هوية كل
األشخاص الذين ربما كانوا على اتصال وثيق مع الشخص المصاب .وسيتم وضع هؤالء األشخاص تحت
المالحظة الطبية لمراقبة الحمى وأعراض الجهاز التنفسي .هناك أربع حاالت مؤكدة في كنتاكي.
ال يمكن تقديم مزيد من التفاصيل حول الشخص المصاب بسبب قوانين السرية الطبية.
وقالت رئيسة البلدية غورتون "يمكننا تجاوز هذه األزمة وسنفعل ذلك"" .نحن بحاجة لرعاية كبار السن ،
واالهتمام بالنظافة األساسية  ،وتذكروا أنه ال داعي للذعر.عليكم فقط باستخدام الحس السليم وأن تكونوا
مستعدين .سنضمن تزويدكم بالمعلومات"
يوصي قسم الصحة باتباع هذه النصائح لمنع انتشار فيروس كورونا
 .اغسلوا أيديكم باستمرار بالماء والصابون  ،خاصة بعد استخدام المرحاض ؛ قبل األكل؛ وبعد مسح
األنف أو السعال أو العطس
 .تجنبوا االقتراب الشديد من المرضى
 .تجنبوا لمس أعينيكم وأنوفكم وأفواهكم
 .إبقوا في المنزل عندما تكونون مرضى
 .قوموا بتغطية السعال أو العطس باستخدام منديل ،ثم إرموا المنديل في سلة المهمالت
 .قوموا بشكل متكرر بتنظيف وتطهير األشياء واألسطح التي تم لمسها وهذا باستخدام رذاذ أو قطعة
قماش للتنظيف المنزلي
 .يُعتقد أن الفيروس ينتشر بشكل أساسي من شخص آلخر:
 .بين األشخاص الذين هم على مسافة قريبة مع بعضهم البعض (حوالي  6أقدام)
 .من خالل رذاذ التنفس من شخص مصاب عن طريق السعال أو العطس
 .يمكن أن يصل هذا الرذاذ إلى أفواه أو أنوف األشخاص القريبين وقد يتم استنشاقها ووصولها للرئتين.

يعتبر كبار السن واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة األكثر عرضة لخطرمضاعفات فيروس
كورونا.
يوصي مركزمراقبة األمراض بما يلي لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  60عا ًما وأي شخص مصاب
بأمراض القلب أو الرئة أو الكلى أو السرطان أو مرض السكري
 .إبقوا في المنزل قدر اإلمكان
 .تأكدوا من توفركم على األدوية والمستلزمات في حال نصحتم بالبقاء في المنزل
 .عند الخروج لألماكن العامة  ،ابتعدوا عن المرضى اآلخرين  ،والحد من االقتراب الشديد منهم ،واغسلوا
أيديكم باستمرار.
 .تجنبوا األماكن المزدحمة
اإلصابة بفيروس كورونا هو مرض ناشئ وقسم الصحة على اطالع على أحدث المعلومات
تقوم إدارة الصحة في ليكسينغتون مقاطعة فايت باإلجابة على أسئلة المجتمع حول اإلصابة بفيروس كورونا
وتديرمركزلتلقي األسئلة .يمكن اإلطالع على ذلك على الرابط https://lexingtonhealthdepartment.org/

يمكن طرح األسئلة عن طريق االتصال بالرقم)859( 899.2222 :
أوعن طريق إرسال بريد إلكتروني إلكتروني إلى COVID19@lfchd.org.
يمكن العثور على معلومات إضافية  ،بما في ذلك األسئلة المتداولة  ،على الرابط
lfchd.org

تابعونا على فايسبوك و على حسابات التواصل االجتماعي
و  www.twitter.com/LFCHDعلى  ،Twitterأو  www.facebook.com/LFCHDعلى
lexpublichealth.على Instagram

