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ĐI XÉT NGHIỆM COVID-19
MIỄN PHÍ NGAY

Sở Y Tế Cộng Đồng Aus�n Xét 
Nghiệm Không Cần Xuống Xe  
Truy cập trang mạng 
COVID19.Aus�nTexas.gov hoặc gọi 
số 512-972-5560

•   Thực hiện khám đánh giá sức khỏe và nếu được 
khuyến cáo làm xét nghiệm, hãy thu xếp một buổi hẹn

•   

•   

Xét Nghiệm cho Khu Phố 
Truy cập trang mạng COVID19.Aus�nTexas.gov 
hoặc gọi số 512-972-5560
Nên lấy hẹn trước; sẽ có một số ít suất xét nghiệm 
theo hình thức đi bộ tới xét nghiệm. 
Các địa điểm xét nghiệm: 
•   Givens District Park
•   Southeast Branch, Aus�n Public Library
•   Li�le Walnut Creek Branch, Aus�n Public Library

Ngày giờ xét nghiệm
•   Thứ Hai hàng tuần, 9 am – 1 pm
•   Thứ Tư hàng tuần, 3 - 7pm
•   Thứ Sáu hàng tuần, 9 am – 1 pm

CommUnityCare Xét Nghiệm 
bằng cách Đi Xe Tới & Đi Bộ Tới
•  Xét nghiệm dành cho các bệnh nhân của CommUnityCare

và những người không có bảo hiểm hoặc không có bác 
sĩ gia đình 

•   Hiện chỉ xét nghiệm những người có các triệu chứng 
COVID-19

•   Không cần lấy hẹn trước, đến sớm, phục vụ theo 
thứ tự đến trước

Giờ xét nghiệm: 6:30am-1:30pm
•   Hancock Center (Thứ Hai - thứ Bảy)
•   Barbara Jordan Elementary (Thứ Hai & thứ Sáu)
•   Hornsby Dunlap Elementary (Thứ Ba hàng tuần)
•   Manor High School (Thứ Tư hàng tuần)
•   Southeast Metro Park (Thứ Năm hàng tuần)

Sở Y Tế Cộng Đồng Aus�n và CommUnityCare cung cấp các lựa chọn xét nghiệm miễn phí - đặc biệt là cho 
những người không có bảo hiểm và những người không có bác sĩ chính.  Những người có bảo hiểm nên �m 
các lựa chọn xét nghiệm tư nhân, chẳng hạn như phòng mạch bác sĩ, và các trung tâm chăm sóc sức khỏe 
khẩn cấp.  Liên lạc với bác sĩ hoặc y viện của quý vị. 

Xét Nghiệm tại Địa Điểm Lưu Động
Sở Y Tế Cộng Đồng Aus�n sẽ tổ chức xét nghiệm 
lưu động tại nhiều địa điểm trên toàn Aus�n vào các 
ngày thứ Bảy hàng tuần. 
Theo dõi Sở Y Tế Cộng Đồng Aus�n trên mạng xã hội 
hoặc truy cập trang mạng aus�ntexas.gov/COVID19 
để biết địa điểm xét nghiệm cho tuần này. 

Xét Nghiệm tại Nhà
Sở Y Tế Cộng Đồng Aus�n đang thực hiện xét 
nghiệm tại nhà cho những người không thể rời 
nhà để tới địa điểm xét nghiệm. 

Để lấy hẹn xét nghiệm tại nhà, gọi số 512-972-5560.

Tháng Bảy 2020

Quý vị có triệu chứng sốt, ho, nhức đầu, chảy nước mũi, đau họng, mất khứu giác hoặc vị giác, �êu chảy, 
ớn lạnh, hoặc đau cơ không?  Quý vị có �ếp xúc gần với người có kết quả xét nghiệm Covid-19 dương �nh 
không? Quý vị có phải là người cao niên hoặc ở bất kỳ độ tuổi nào nhưng có bệnh tật �ềm ẩn, chẳng hạn 
như �nh trạng miễn dịch bị suy yếu, mập phì, hoặc bệnh mãn �nh khác như bệnh �m nặng không?

Tới buổi hẹn của quý vị trong xe đóng cửa.  
Mang theo thông �n xác nhận buổi hẹn hoặc số ID.  
Chúng tôi sẽ không hỏi quý vị về �nh trạng di trú.

Kết quả sẽ được gửi tới cho quý vị sau vài ngày.

Vietnamese

Để �m hiểu thêm thông �n, gọi: 512-978-8775  hoặc truy 
cập trang mạng www.communitycaretx.org/coronavirusupdates


