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جيريمي اسشليمان
مدير الصحة،
7154-669-888
تم اإلبالغ عن حاالت جديدة من  COVID-19في المنطقة

اليوم من قبل إدارة الصحة العامة لنهرين  ،مما رفع المجموع إلى  COVID-19تم اإلبالغ عن ثمانية ( )8حاالت جديدة من
.في المناطق السبع التي تخدمها 990تشمل الحاالت المؤكدة الجديدة ما يلي:
• مقاطعة داوسون 8
ولم يتم االبالغ عن حاالت جديدة أخرى فى منطقة تو ريفرز.
إجمالي الحاالت حتى اآلن في المقاطعات السبع بالمنطقة هي:
مقاطعة داوسون 814 -
مقاطعة بوفالو 134 -
مقاطعة فيلبس 13 -
مقاطعة جوسبر 13 -
مقاطعة فرانكلين5 -
مقاطعة كيرني 11-
مقاطعة هارالن 0 -
المجموع 990-
كبيرا من األشخاص الذين يعانون من  COVID-19يفتقرون إلى األعراض وأن
تشير الدراسات الحديثة إلى أن جز ًءا ً
ً
أولئك الذين يصابون في نهاية المطاف بأعراض يمكنهم نقل الفيروس إلى اآلخرين قبل إظهار األعراض  ،وفقا لمراكز
السيطرة على األمراض والوقاية منها ( .)CDCيوصي مركز السيطرة على األمراض اآلن بارتداء أغطية الوجه القماشية في
األماكن العامة حيث يصعب الحفاظ على تدابير أخرى للتمييز االجتماعي (متاجر البقالة والصيدليات وما إلى ذلك) خاصة في
مناطق االنتقال المجتمعي الكبير https://www.cdc.gov/coronavirus /2019-ncov/prevent-getting- -
.sick/cloth-face-cover-faq.html
االختبار متاح للجمهور وفقًا لتقدير مقدمي الرعاية الصحية .من المرجح أن يتم اختبار األفراد من قبل إذا كانوا من
موظفي البنية التحتية األساسية  ،على اتصال مباشر مع حالة مؤكدة مختبريًا  ،أو عامل رعاية صحية  ،أو المستجيب األول أو
سن  65أو أكبر .لمزيد من المعلومات  ،اتصل بقسم الصحة العامة  Two Riversعلى رقم  7154-669-888أو قم بزيارة
.www.trphd.org
تواصل  Two Riversتقديم النصح للمواطنين بالبقاء في منازلهم عند اإلصابة بالمرض وطلب الرعاية الطبية عند
الضرورة.
فتحت وزارة الصحة والخدمات البشرية خط معلومات حول فيروسات التاجية على مستوى الوالية ()COVID-19
للمساعدة في اإلجابة عن األسئلة العامة ومشاركة أحدث المعلومات والموارد مع نبراسكان إلبقائهم على اطالع .الرقم هو
 .6645-552-402ساعات العمل من  8صبا ًحا حتى  8مسا ًء اليومي
701 4th Avenue, Suite 1
Holdrege, NE 68949

3715 29th Avenue, Suite A2
Kearney, NE 68845
888-669-7154
trphd.org

نبذة عن قسم الصحة العامة النهرين
تشترك إدارة الصحة العامة في  Two Riversمع الشركاء المتعاونين وقادة المجتمع والجمهور لتعزيز أنماط الحياة الصحية
 ،وتوفير التعليم الوقائي  ،وضمان الجودة البيئية  ،وإنشاء مجتمعات أكثر صحة وأمانًا لجميع الذين يعيشون داخل المقاطعة.
تابع  TRPHDعلى  Facebookو Twitter @ 2RPHD
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