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 لینوائے کو ناول کورونا وائرس کی جانچ جاری رکھنے کا اختیار دیا گیا

ٹیسٹنگ کا اثر دوسرے ریاستوں کے مسائل سے نہیں پڑتا ریاست الینوائے میں کورونا وائرس کے لئے 

 ہے

 

(  IDPHبیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز )سی ڈی سی( اور الینوائے ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ ) -شکاگو 

( nCov  -2019کے ناول کورونویرس )  2019نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ الینوائے کے ذریعہ انجام دیئے گئے 

یسٹ کو دوسری ریاستوں کے دیکھنے والے امور نے متاثر نہیں کیا ہے۔ نتیجے کے طور پر ، سی ڈی سی نے اس بات  ٹ

کے لئے ریاست میں جانچ فراہم کرنا جاری رکھنا چاہئے۔ پہلے سے  nCoV- 2019کو   IDPHکی تصدیق کی ہے کہ 

 فراہم کردہ تمام ٹیسٹوں کے درست ہونے کی تصدیق ہوگئی ہے۔ 

 

ٹیسٹ کے نتائج سے متعلق سی ڈی سی کے اعالن کے بعد   nCoV- 2019خبر آج صبح کچھ ریاستوں میں باضابطہ یہ 

نے سی ڈی سی کے ساتھ مل کر ٹیسٹ کی کامیابی کی   IDPHہے۔ اس اعالن سے الینوائے پر اثر نہیں پڑتا ہے ، جہاں 

اس ہفتے کے شروع میں ، ایلی نوائے ریاست میں تصدیق کی اور تمام کنٹرول اور توثیقی نمونے درست نتائج دکھائے۔ 

  24کو ٹیسٹ کے نتائج کو تقریبا  IDPHنوول کورونویرس ٹیسٹ کی پیش کش کرنے والی پہلی ریاست بن گئی ، جس نے 

 گھنٹوں کے اندر اندر دستیاب کرنے کی اجازت دی۔

 

بارے میں عمومی سواالت کے ساتھ   پر ناول کورونویرس کے  3931-889-800شکاگو سے باہر الینوائے کے رہائشی 

پر ای میل کرسکتے ہیں۔ شکاگو کے رہائشیوں کی تعداد   DPH.SICK@illinois.govہاٹ الئن پر کال کرسکتے ہیں یا  

پر اور شام ، اختتام ہفتہ اور تعطیالت کے دوران  4835- 746- 312کاروباری اوقات کے دوران پیر سے جمعہ کےروز  

 ہے۔  coronavirus@chicago.govیل ای میل ہے یا ای م 311-746-4835

 

اکثر پر مل سکتی ہیں ، جس میں  IDPH websiteویب سائٹ  IDPHناول کورونا وائرس کے بارے میں مزید معلومات 

 بھی شامل ہیں۔    ,  Frequently Asked Questions پوچھے جانے والے سواالت 
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http://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
http://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/faq
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