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Free COVID-19 testing facilities

இலவச COVID-19 சசோதனை வசதிகள்
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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.

Weston Creek Walk-in Centre மற்றும் EPIC இல் உள்ள drive through COVID-19
ச ோதனை னமயம் ஆகிய ACT’s Respiratory Assessment Clinics, இவ்வருடத்தின் cold
மற்றும் flu கோலத்தில் முன்னைப்ச ோனதயும் விட ஓய்வின்றி
இயங்கிக்னகோண்டிருக்கின்றை.

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

இருப்பினும், கன் ரோவோசிகள் எளிதில் அணுகக்கூடிய, இலவ மோை பிற
ச ோதனை வ திகள் இருக்கின்றை.

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:

உங்களுக்கு COVID-19 ஏற் ட்டிருக்கலோம் எை நீங்கள் நினைத்தோல், தயவுன ய்து
உங்கள் குடும் மருத்துவனர அனையுங்கள் . அல்லது ஏதோவனதோரு Respiratory
Assessment Clinic-க்கு ன ல்லுங்கள். பின்வரும் இடங்களுக்கோை முன் தினவ
நீங்கள் இலவ மோக ன ய்துனகோள்ளலோம்.

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

YourGPCrace – 1/5 Baratta Street, Crace. இனையமூடோக முன் திவு
ன ய்ய yourgpcrace.com.au அல்லது அனையுங்கள் 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. முன் திவு ன ய்ய
அனையுங்கள் 6185 1986 அல்லது இனையமூடோக முன் திவு
ன ய்யுங்கள் 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.

பூர்வகுடியிைர் மற்றும் சடோரஸ் ஸ்ட்னரய்ட் தீவு மக்கள் மற்றும் ஏற்கைசவ
உள்ள வோடிக்னகயோளர்களுக்கு, Winnunga Nimmityjah Aboriginal Health Service – 63
Boolimba Crescent, Narrabundah, இலவ மற்றும் கலோச் ோர ரீதியோக ன ோருத்தமோை
மதிப்பீடு மற்றும் ச ோதனை வ திகனள வைங்குகிறது.
சேரில் ன ல்வதற்கு முன்ைர் (02) 6284 6222 என்ற எண்ணில் அனைங்கள்.

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

ச ோதனை ன ய்துனகோள்வது, அதற்கோை இடங்கள் மற்றும் அனவ திறந்திருக்கும்
சேரங்கள் குறித்த சமலதிக வி ரங்களுக்கு COVID-19 இனையத்தளத்னதப்
ோர்னவயிடுங்கள்.

