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No appointment required

بدون حجز موعد

Weston Creek Walk-in Centre Respiratory Assessment Clinic
24 Parkinson St, Weston
Open 7:30am to 10:00pm daily, including public holidays
•
•
•
•

Please use a mask and hand sanitiser available at the front
door.
Children of any age can be tested at the Weston Creek
Walk-in Centre.
Children under two years can only be seen at the Weston
Walk-in Centre when a GP is rostered on shift.
If your infant needs to be tested for COVID-19, then please
call ahead to confirm when a GP is available.

Call (02) 5124 8080 and select ‘5’ for Weston.
Drive Through COVID-19 Testing at Exhibition Park in
Canberra
EPIC, Flemington Road and Northbourne Avenue, Mitchell
Open 9:30am to 5:00pm daily (last car accepted at 5pm) including
public holidays, 7 days a week

Weston Creek Walk-in ( عيادة تقييم الجهاز التنفس ف مركز وستون كريك بدون موعد
)Centre
24 Parkinson St, Weston
ً
ً
ً
صباحا ى
 بما يف ذلك أيام العطل الرسمية، مساء يوميا10:00 حت
7:30 مفتوحة من
ّ
ّ رج استخدام
.األمام
ي ى
كمامة ومعقم اليدين الموجود عند الباب
ي
.Weston Creek Walk-in Centre يمكن فحص األطفال من أي عمر يف مركز
Weston Walk-in ال يمكن رؤية األطفال الذين تقل أعمارهم عن عامي يف مركز
ّ
.إال عندما يكون هناك ممارس عام يف نوبة العمل المعنية
Centre
ً
 ي ى، لطفلكCOVID-19 إذا كان من المطلوب إجراء فحص
رج االتصال مسبقا للتأكد من
.وجود طبيب عام يف المركز

•
•
•
•

ى
.‘ لمركز وستون5’ واخت
(02) 5124 8080 اتصل عىل الرقم
.كنبا
) ف رExhibition Park(  وأنت ف سيارتك ف حديقة المعارضCOVID-19 عيادة فحص
EPIC, Flemington Road and Northbourne Avenue, Mitchell
ً
ً) مساء5 يوميا (يتم قبول آخر سيارة ف الساعة
ً
ً مساء
صباحا ى
5:00 حت
9:30 مفتوحة من الساعة
ي
 طوال أيام األسبوع،بما يف ذلك أيام العطل الرسمية

•
•
•
•

This clinic cannot be accessed from public transport or on
foot.
You must be a driver or a passenger in a registered motor
vehicle or motorbike to attend this clinic.
You will not be required to leave your vehicle.
Children under the age of eight cannot be tested.

For health and safety reasons, please leave your pet at home.
Drive Through COVID-19 Testing at Kambah
Jenke Circuit, Kambah
Open 9:30am to 5:00pm, 7 days a week (last car accepted at
5:00pm)
•
•
•
•

This clinic cannot be accessed from public transport or on
foot.
You must be a driver or a passenger in a registered motor
vehicle or motorbike to attend this clinic.
You will not be required to leave your vehicle.
Children under 8 years of age cannot be tested.

For health and safety reasons, please leave your pet at home.
Please note, where poor weather may mean unsafe conditions for
staff and members of the community, the Kambah drive through
clinic may be temporarily closed. This would not affect the opening
hours of our other locations.
We recommend you check Canberra Health Services or ACT
Health social media pages for updates.

ً ال يمكن الوصول إىل هذه العيادة بوسائل النقل العام أو
.ستا عىل األقدام
ً
ً سائقا أو ر
.اكبا يف سيارة أو دراجة نارية مسجلة للحضور إىل هذه العيادة
يجب أن تكون
.لن يطلب منك الخروج من سيارتك
.ال يمكن فحص األطفال دون سن الثامنة

•
•
•
•

 ي ى،ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة
.رج ترك حيوانك األليف يف المتل
 وأنت ف سيارتك ف كامباCOVID-19 عيادة فحص
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ً
ً
صباحا ى
 أيام يف األسبوع (يتم قبول آخر سيارة يف الساعة7 ،مساء
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ً
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ً
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•
•
•
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.رج ترك حيوانك األليف يف المتل
 ي ى،ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة
ى
يرج مالحظة أنه حيث يمكن أن يؤدي سوء األحوال الجوية إىل ظروف غت آمنة للموظفي وأبناء
 لكن هذا لن يؤثر عىل. قد يتم إغالق عيادة كامبا للفحص وأنت يف سيارتك بصورة مؤقتة،المجتمع
.أوقات العمل يف مواقعنا األخرى
Canberra ( ‘كنتا
نوصيك بمراجعة صفحات اإلعالم
االجتماع التابعة لـ ’الخدمات الصحية يف ى
ي
ّ
. لالطالع عىل التحديثاتACT ) أو دائرة الصحة يفHealth Services

COVID-19 Walk-in Testing Clinic on Garran Oval
Garran Oval (entry from Kitchener St)
Open 9:30am to 5pm daily, 7 days a week
Children under 2 years of age cannot be tested.
West Belconnen COVID-19 Walk-in Testing Clinic
6 Luke St, Holt
Open 9:30am to 5pm, Monday to Friday
Please use a mask and hand sanitiser available at the front door.
Children under 2 years of age cannot be tested.

Garran Oval  فCOVID-19 عيادة فحص
)Kitchener St  (الدخول منGarran Oval
ً
ً
ً مساء
 أيام يف األسبوع7 ،يوميا
5 صباحا إىل
9:30 مفتوحة من
.ال يمكن فحص األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتي
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6 Luke St, Holt
ً
ً
ى
 من اإلثني إىل الجمعة، مساء5  صباحا حت9:30 مفتوحة من
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.األمام
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Winnunga Nimmityjah Respiratory Clinic

 للجهاز التنفسWinnunga Nimmityjah عيادة

63 Boolimba Crescent, Narrabundah
Open 9:30am to 4:30pm, Monday to Friday

63 Boolimba Crescent, Narrabundah
ً
ً
صباحا ى
 من اإلثني إىل الجمعة،مساء
4:30 حت
9:30 مفتوحة من

The Winnunga Nimmityjah Respiratory Clinic provides a culturally
appropriate assessment and testing centre for First Nations people
and existing clients of Winnunga.
Testing is available for people of any age.
Before visiting, please call ahead on (02) 6284 6222.

ً
ثقافيا ألفراد
التنفس مركز تقييم وفحص مناسب
 للجهازWinnunga Nimmityjah توفر عيادة
ي
. الحالييWinnunga األمم األوىل وزبائن
.الفحص متاح لألشخاص من أي عمر
ً
.(02) 6284 6222 يرج االتصال مسبقا عىل الرقم
 ى،قبل الزيارة

Private pathology collection centres
Some private pathology collection centres can do COVID-19
testing. The testing is bulk billed if you are eligible for Medicare.

ّ المراكز الخاصة لجمع
للمختب
العينات
ر
ّ يمكن لبعض المراكز الخاصة لجمع
 يتم دفع فاتورة.COVID-19 للمختت إجراء فحص
العينات
ى
ً
الفحص ر
.مباشة من الحكومة إذا كنت مؤهال لمديكت

Capital Pathology has collection centres in Tuggeranong, Crace,
Holt, O’Connor and Woden.

ّ  مراكز جمعCapital Pathology لدى
O’Connor وHolt وCrace وTuggeranong عينات يف
.Wodenو

You will need to have a GP referral and phone ahead to let them
know you are coming.

ً
ً
.هاتفيا مسبقا إلعالم المركز بقدومك
وينبغ االتصال
ستحتاج إىل إحالة من طبيب عام
ي

Visit the Capital Pathology website for more information.
Laverty Pathology has a collection centre in Bruce. You
do not need a GP referral and you do not need to call ahead.
Visit the Laverty Pathology website for more information.
By appointment
YourGP@Crace
1/5 Baratta Street, Crace
Open 1:00pm to 5:00pm, Monday to Friday
To book an appointment, call the clinic on (02) 6109 0000 or book
online.
Testing is available for people of any age.

ّ
. لمزيد من المعلوماتCapital Pathology تفضل بزيارة موقع
ّ  مركز جمعLaverty Pathology لدى
 ال تحتاج إىل إحالة من طبيب عام وال.Bruce عينات يف
ً
.تحتاج إىل االتصال مسبقا
ّ
. لمزيد من المعلوماتLaverty Pathology تفضل بزيارة موقع
بموعد
YourGP@Crace
1/5 Baratta Street, Crace
ً
 من اإلثني إىل الجمعة،مساء
5:00  بعد الظهر إىل1:00 العيادة مفتوحة من الساعة
ً
موعدا عىل ى
.اإلنتنت
( أو احجز02) 6109 0000  اتصل بالعيادة عىل الرقم،لحجز موعد
.الفحص متوفر لألشخاص يف أي عمر

Lakeview Medical Practice Tuggeranong
1/216 Cowlishaw Street, Greenway
Open 9:00am to 1:00pm and 2:00pm to 6:00pm, Monday to Friday
To book an appointment, call the clinic on (02) 6185 1986 or book
online.
Testing is available for people of any age.

)Lakeview Medical Practice Tuggeranong( عيادة اليكفيو الطبية ف تاغرانونغ
1/216 Cowlishaw Street, Greenway
ً
ً
 من اإلثني،مساء
6:00  بعد الظهر إىل2:00  بعد الظهر ومن1:00 صباحا إىل
9:00 مفتوحة من
إىل الجمعة
ً
موعدا عىل ى
.اإلنتنت
( أو احجز02) 6185 1986  اتصل بالعيادة عىل الرقم،لحجز موعد
.الفحص متوفر لألشخاص يف أي عمر

