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Illinois ang Unang Estado na Nagsuri ng
Novel Coronavirus
Statewide hotline na magagamit para sa mga
katanungan
CHICAGO - Ang Illinois Department of Public Health (IDPH) ay may
kakayahan ngayon na magsagawa ng pagsusuri para sa 2019 novel
coronavirus (2019-nCoV), kaya ang Illinois ang unang estado na maaaring
gumawa ng pagsusuri sa estado. Sa sandaling natanggap sa laboratoryo ng
IDPH sa Chicago ang mga ispesimen mula sa mga indibidwal, ang mga resulta
ng pagsusuri ay karaniwang magagamit sa loob ng 24 oras. Ang IDPH ay nasa
proseso ng paghahatid ng pagsusuri para sa 2019-nCoV online sa mga
laboratoryo ng Springfield at Carbondale.
"Ang kakayahang gawin ang pagsusuring ito ay nangangahulugang na
matutuklasam natin ang anumang mga bagong kaso ng novel coronavirus at
maiiwasan ang anumang posibleng pagkalat nito," sabi ng IDPH Assistant
Director Evonda Thomas-Smith. "Naiintindihan namin na may pag-aalala
tungkol sa bagong virus na ito, kaya ito ang dahilan kung bakit ang
pagkakaroon mabilis na pagkuha ng mga resulta ng pagsusuri ay maaaring
makatulong na maibsan ang ilan sa mga alalahanin."
Noong Miyerkules, ang Center for Disease Control and Prevention (CDC) ay
nagsimulang magpadala ng2019-nCoV laboratory test kits sa mga piling
kwalipikadong US at mga internasyonal na laboratoryo.. Ang pamamahagi at
paggamit ng mga test kits ay sumusunod sa US Food and Drug
Administration, Pebrero 4, 2020, pagpapalabas ng isang Awtorisasyong
Paggamit ng Pang-emergency. Ang pagsusuri ay inilaan para magamit sa
upper and lower respiratory ispesimen na nakolekta mula sa mga taong
nakakatugon sa pamantayan ng CDC para sa pagsusuri sa 2019-nCoV.
Kasama sa mga pamantayang iyon ang pagtingin sa paglalakbay at / o
kasaysayan ng pagkakalantad, pati na rin ang mga sintomas at / o lagnat.
"Ito ay isang kapana-panabik na pag-unlad na magdagdag ng kasangkapang ito

sa aming arsenal habang nagtatrabaho kami upang limitahan ang pagkalat ng
virus na ito," sabi ni Allison Arwady, MD, MPH, Commissioner of the Chicago
Department of Health. "Ang isang mas mabilis na pagtugon ay makakatulong
na mapawi ang mga alalahanin ng mga nasuri pati na rin ng pangkalahatang
publiko. Patuloy kaming mahigpit na makikipag-ugnayan sa pederal, estado, at
lokal na partners upang matiyak na mayroon kaming isang matatag at
magkakaugnay na tugon sa kalusugan ng publiko tungkol sa mga umuusbong
na nakakahawang sakit. "

Gayundin, noong Biyernes, ang IDPH kasama ang Illinois Poison Center ay
nagtayo ng isang hotline para sa mga residente sa buong estado na makatawag
kung mayroon silang mga katanungan tungkol sa bagong coronavirus. Ang
mga residente sa Illinois sa labas ng Chicago ay maaaring tumawag sa hotline
sa 800-889-3931 o mag-email sa DPH.SICK@illinois.gov. Ang numero para
sa mga residente ng Chicago ay 312-746-4835 Lunes hanggang Biyernes sa
oras ng opisina at 311 sa oras ng gabi, katapusan ng linggo, at pista opisyal, o
mag-email sa coronavirus@chicago.gov.

Sa kasalukuyan sa Illinois, dalawang residente ang nagsubok ng positibo para
sa 2019-nCoV, habang ang 44 na mga resulta ng pagsubok ay bumalik na
negatibo. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa nobelang coronavirus ay
maaaring matagpuan sa IDPH website, kabilang ang Mga Madalas na Itanong.
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