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 کوروناائرس کے لئے ٹیسٹ کرنے کے لئے ایلی نوائے اول ریاستنویل 

 ہاٹ الئن دستیاب ہے سوالوں کے لئے ریاست بھر میں  

 

( کے لئے ٹیسٹنگ  nCoV-2019کے ناول کورونویرس ) 2019( اب IDPHالینوائے ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ ) -شکاگو 

لیبارٹری میں ایک   IDPHکراسکتا ہے ، جس سے الینوائے ریاست میں جانچ کرنے کے قابل پہلی ریاست ہے۔ شکاگو کی 

اپنی   IDPHگھنٹوں کے اندر دستیاب ہوجاتے ہیں۔  24یسٹ کے نتائج عام طور پر  بار افراد سے نمونے لینے کے بعد ، ٹ

 کی آن الئن جانچ النے کے عمل میں ہے۔  nCoV- 2019اسپرنگ فیلڈ اور کاربنڈیل لیبارٹریوں میں  

 

گا کہ ہم  آئی ڈی پی ایچ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایونڈا تھامس اسمتھ نے کہا ، "یہ جانچ کرنے کی صالحیت کا مطلب یہ ہو

اس سے قبل ناول کورونا وائرس کے کسی بھی نئے کیس کا پتہ لگائیں گے اور کسی بھی ممکنہ پھیالؤ کو روکیں گے۔"  

 جلد سے "ہم سمجھتے ہیں کہ اس نئے وائرس کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے ، اسی وجہ سے ٹیسٹ کے نتائج جلد 

 سکتی ہے۔"آنے سے ان خدشات کو کم کرنے میں مدد مل 

 

لیبارٹری ٹیسٹ کٹس   NCoV -ء 2019گذشتہ بدھ کو ، بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز )سی ڈی سی( نے 

شپنگ یافتہ امریکی اور بین االقوامی لیبارٹریوں کے انتخاب کا آغاز کیا۔ ٹیسٹ کٹس کی تقسیم اور استعمال ، امریکی فوڈ 

 .,ency issuance of an Emerg Food and Drug Administration, February 4, 2020اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن 

. Use Authorization  ،4  ، کو ہنگامی استعمال کی اجازت کے اجراء کے بعد ہوا۔ جانچ کا مقصد اوپری   2020فروری

جانچ کے لئے سی ڈی سی کے معیار  nCoV -2019اور نچلے سانس لینے والے نمونوں کے استعمال کے لئے ہے جو 

ان معیارات میں سفر اور    nCoV testing-CDC criteria for 2019.پر پورا اترنے والے لوگوں سے جمع کیا گیا ہے۔

 یا نمائش کی تاریخ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ عالمات اور / یا بخار شامل ہیں۔  /

 

شکاگو ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ کے کمشنر ، ایم پی ایچ ، ایم ڈی ، ایلیسن ارواڈی نے کہا ، "یہ ایک حیرت انگیز پیشرفت 

خانے میں شامل کرسکیں گے کیونکہ ہم اس وائرس کے پھیالؤ کو محدود کرنے کے لئے   جانچہے کہ ہم اس آلے کو اپنے  
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ی افراد کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے خدشات کو دور کرنے میں مدد ے ہیں۔" "جلد جواب دینے سے آزمائشرہ کام کر

ملے گی۔ ہم یہ یقینی بنانے کے لئے وفاقی ، ریاست اور مقامی شراکت داروں کے ساتھ بہت قریب سے کام جاری رکھے  

 وجود ہے۔ ہوئے ہیں تاکہ ابھرنے والی متعدی بیماریوں سے متعلق ہمارے پاس صحت اور مربوط صحت عامہ کا ردعمل م

 

نیز ، جمعہ کے روز ، ایلینوائے زہر مرکز کے ساتھ آئی ڈی پی ایچ نے ریاست بھر کے باشندوں کے لئے ہاٹ الئن کھڑی  

کی اگر ان کے اس نئے کورونا وائرس کے بارے میں سواالت ہیں تو وہ فون کریں۔ شکاگو سے باہر الینوائے کے رہائشی  

پر ای میل کرسکتے ہیں۔ شکاگو   DPH.SICK@illinois.govکتے ہیں یا پر فون کرس  3931- 889- 800ہاٹ الئن پر  

اور شام ، اختتام ہفتہ اور  پر 4835- 746-312یر سے جمعہ کےروز کے رہائشیوں کی تعداد کاروباری اوقات کے دوران پ

 ہے۔  coronavirus@chicago.govیا ای میل ای میل پر  4835- 746- 311تعطیالت کے دوران 

 

 



نتائج منفی واپس   44مثبت تجربہ پایا گیا ہے ، جبکہ ٹیسٹ کے  nCoV-2019فی الحال الینوائے میں ، دو رہائشیوں کا 

ہیں ، جس   پر مل سکتی website IDPH,ویب سائٹ   IDPHآئے ہیں۔ ناول کورونا وائرس کے بارے میں مزید معلومات 

 بھی شامل ہیں۔ Frequently Asked Questions.میں اکثر پوچھے جانے والے سواالت 
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