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Free COVID-19 testing facilities

Eγκαταστάσεις δωρεάν εξέτασης COVID-19

21 June 2020

21 Ιουνίου 2020

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

Οι ACT’s Respiratory Assessment Clinics στο Weston Creek Walk-in
Centre και η μονάδα εξέτασης COVID-19 στην οποία περνάτε με
αυτοκίνητο στο EPIC είναι πιο πολυσύχναστες από ποτέ κατά τη
διάρκεια της φετινής περιόδου κρυολογήματος και γρίπης.
Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες δωρεάν και εύκολα προσβάσιμες
εγκαταστάσεις εξέτασης για τους Canberrans.

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:

Εάν πιστεύετε ότι έχετε COVID-19, καλέστε τον γιατρό σας ή
επισκεφθείτε μια Respiratory Assessment Clinic. Μπορείτε να κάνετε
κράτηση για δωρεάν ραντεβού στις διευθύνσεις:

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

YourGPCrace – 1/5 Baratta Street, Crace. Κάντε κράτηση online
στο yourgpcrace.com.au ή καλέστε το 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.
Καλέστε το 6185 1986 για να κλείσετε ραντεβού ή κάντε κράτηση
online 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.

Η Winnunga Nimmityjah Aboriginal Health Service – 63 Boolimba
Crescent, Narrabundah, παρέχει μια δωρεάν και πολιτιστικά
κατάλληλη αξιολόγηση και εξέταση για τους Ιθαγενείς και τους
Κατοίκους των Νησιών Τόρρες και υπάρχοντες πελάτες. Πριν από
την επίσκεψη, καλέστε το (02) 6284 6222.

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

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εξετάσεις, τις τοποθεσίες και τις ώρες
λειτουργίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για το COVID-19.

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.

