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Free COVID-19 testing facilities

Các cơ sở xét nghiệm COVID-19 miễn phí

21 June 2020

Ngày 21 tháng 6 năm 2020

However, there are other free and easily accessible testing
facilities available for Canberrans.

Respiratory Assessment Clinics (Các Phòng khám Thẩm định Hệ Hô
hấp) của ACT tại Weston Creek Walk-in Centre (Trung tâm Weston
Creek Đi bộ tới) và cơ sở xét nghiệm COVID-19 lái xe qua, tại EPIC
bận rộn hơn bao giờ hết trong suốt mùa cảm, cúm năm nay.
Tuy nhiên, có các cơ sở xét nghiệm khác dễ đi đến được và miễn
phí, cho Canberrans (người dân Canberra).

If you think you have COVID-19, please call your GP or visit a
Respiratory Assessment Clinic. You can book into a free
appointment at:

Nếu nghĩ là mình có COVID-19, xin quý vị gọi bác sĩ gia đình hoặc
ghé đến một Respiratory Assessment Clinic. Quý vị có thể đặt để có
một cuộc hẹn miễn phí tại:

YourGPCrace – 1/5 Baratta Street, Crace. Book online
at yourgpcrace.com.au or call 6109 0000.

YourGPCrace – 1/5 Baratta Street, Crace. Đặt hẹn trực tuyến
tại yourgpcrace.com.au hoặc gọi 6109 0000.

Lakeview Medical Practice – 1/216 Cowlishaw Street, Greenway.
Call 6185 1986 to book an appointment or book
online lakeviewrespiratoryclinic.com.au

Lakeview Medical Practice – 1/216 Cowlishaw Street, Greenway.
Gọi số 6185 1986 để đặt hẹn hoặc đặt hẹn trực
tuyến lakeviewrespiratoryclinic.com.au

Winnunga Nimmityjah Aboriginal Health Service – 63 Boolimba
Crescent, Narrabundah, provides a free and culturally appropriate
assessment and testing for Aboriginal and Torres Strait Islander
people and existing clients. Before visiting, call ahead on (02) 6284
6222.

Winnunga Nimmityjah Aboriginal Health Service – 63 Boolimba
Crescent, Narrabundah, cung cấp dịch vụ thẩm định và xét nghiệm
miễn phí và phù hợp về văn hóa cho người Thổ dân và dân Đảo Eo
biển Torres Strait và các thân chủ hiện nay. Trước khi ghé đến, xin
quý vị gọi điện thoại trước qua số (02) 6284 6222.

For details on testing, locations and opening times visit
the COVID-19 website.

Muốn biết chi tiết về việc xét nghiệm, địa điểm và giờ mở cửa, xin quý
vị truy cập trang mạng COVID-19 website.

The ACT’s Respiratory Assessment Clinics at Weston Creek
Walk-in Centre and the drive through COVID-19 testing facility at
EPIC are busier than ever during this year’s cold and flu season.

