اصدار جديد
للنشر :األربعاء  29أبريل 2020
االتصال :جون  ، Perlichمدينة فورت واين -260 ،
6957-427
مايك جرين  ،مقاطعة ألين 7671-449-260 ،
ًا
توفر الحكومة المحلية وخبراء الصحة تحديث
ًا حول COVID-19
طبي
فورت واين  ،انديانا  -قدمت الحكومة المحلية
ًا حول
ًا طبي
وخبراء الرعاية الصحية اليوم تحديث
جائحة .COVID-19
وانضم عمدة فورت واين توم هنري ومفوضو مقاطعة
ألين ريتش بيك  ،وتريز براون  ،ونيلسون بيترز
من قبل مفوضة الصحة في مقاطعة ألين الدكتورة
ديبورا ماكماهان  ،والدكتور جايسون رو ،
وباركفيو هيلث  ،والدكتور فيشال بهاتيا ،
وشبكة الصحة اللوثرية  ،والدكتور .جيف
راندولف .IU Health-Fort Wayne ،
ناقش قادة الرعاية الصحية الوضع الحالي
للعمليات  /ما يشاهدونه  ،وكيف يسير العالج في
مرافقهم  ،وكيف اجتمع المجتمع للمساعدة  ،وما

يمكن للجمهور القيام به لمساعدة القطاع الصحي
 ،وأين نذهب من هنا في القطاع الصحي.
يسلط الضوء على االستجابة الطبية المستمرة:
ًا ألننا نتعلم
قسم الصحة في مقاطعة ألين :نظر
التعايش مع  COVIDواالنتقال إلى وضع طبيعي
جديد  ،فإننا نحتاج إلى العودة إلدارة حاالت
الرعاية الصحية المزمنة بما في ذلك مرض
السكري وأمراض القلب باإلضافة إلى تشخيص وعالج
 .COVIDلحسن الحظ  ،لدينا الموارد الطبية
لالنتقال إلى هذا الوضع الطبيعي الجديد وتوفير
مستوى الرعاية الذي يتوقعه مجتمعنا.
 :Parkview Healthبينما نواصل رعاية مرضى COVID-
ًا رعاية المرضى اآلخرين
 ، 19سنستأنف قريب
بأمان  ،والذين اضطر الكثير منهم إلى تأخير
رعايتهم بسبب  .COVID-19لرعاية كلتا
المجموعتين بشكل مناسب  ،سنراقب باستمرار
نشاط  COVID-19في منطقتنا وسنكون ذكيا
ومستعدين لتحويل تركيزنا  ،إذا لزم األمر.
شبكة الصحة اللوثرية :سنستمر في العمل مع
إداراتنا الصحية المحلية وأنظمة الرعاية
الصحية في الواليات وغيرها من الواليات لزيادة

الرعاية التي تأخرت ببطء بسبب  .COVID-19هذا
ً أثناء االستجابة ،
التعاون  ،الذي كان قويا
ًا ومدروسًا حيث نستأنف
ًا متماسك
ًا نهج
يتيح أيض
خدمات الرعاية الصحية التي تشتد الحاجة إليها
 ،ونحدد األولويات حسب الضرورة الطبية ،
ومخاطر المرضى واإلجراءات  ،والفحص الدقيق
والهادف مع سالمة الجميع كأولوية عليا
 :IU Health-Fort Wayneمن أجل توفير الرعاية
ًا  ،قمنا بالتكيف مع
لمرضانا بأكثر الطرق أمان
استخدام الطب االفتراضي مع المرضى المناسبين.
ال يزال حوالي  ٪25من مرضانا يحتاجون إلى
تقييم شخصي ويتم إنجازهم بضمانات مناسبة .على
مدى األشهر القليلة القادمة  ،سنعمل على زيادة
الخدمات الشخصية ببطء مع انخفاض عدد وشدة
ًا .في
مرضى  ، COVID-19وكما تراه الحكومة مناسب
هذه األثناء  ،يمكن للجمهور أن يساعد بشكل
أفضل من خالل الحفاظ على التباعد االجتماعي ،
واإلخفاء في األماكن العامة واالستخدام المتكرر
للمطهر على اليدين.

مع تأكيد المزيد من حاالت  COVID-19في مقاطعة
ألين  ،يواصل العمدة هنري ومجلس المفوضين
التشديد على أهمية ممارسة التباعد االجتماعي ،

ًا  ،والحد من األنشطة
دا ومنتظم
وغسل اليدين جيً
في إعدادات المجموعة .يتم تذكير الجمهور
دا نتيجة ألمر
بأنهم متيقظون ويستخدمون حكم
ًا جيً
حاكم والية إنديانا إريك هولكومب المستمر في
البقاء في المنزل.
نشجع الجمهور على زيارة www.cityoffortwayne.org
< covid-19 / >http://www.cityoffortwayne.orgحيث تم
إنشاء صفحة موارد المجتمع ويتم تحديثها
بانتظام بمعلومات حول .COVID-19

