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Getting tested – free COVID-19 testing facilities

Εξεταστείτε - δωρεάν εγκαταστάσεις εξετάσεων COVID-19
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No appointment required

Δεν απαιτείται ραντεβού

Weston Creek Walk-in Centre Respiratory Assessment Clinic

Κλινική αναπνευστικής αξιολόγησης χωρίς ραντεβού Weston
Creek Walk-in Center

24 Parkinson St, Weston
Open 7:30am to 10:00pm daily, including public holidays

24 Parkinson St, Weston
Ανοιχτά 7:30 π.μ. έως 10:00 μ.μ. καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων
των αργιών

•
•
•
•

Please use a mask and hand sanitiser available at the front
door.
Children of any age can be tested at the Weston Creek Walkin 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.

•
•
•
•

Χρησιμοποιήστε μάσκα και απολυμαντικό χεριών που διατίθενται
στην μπροστινή πόρτα.
Παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας μπορούν να εξεταστούν στο
Weston Creek Walk-in Centre.
Παιδιά κάτω των δύο ετών μπορούν να εξεταστούν στο Weston
Walk-in Centre, μόνο όταν ένας γενικός ιατρός είναι σε βάρδια.
Εάν το βρέφος σας πρέπει να εξεταστεί για COVID-19, καλέστε
από πριν για να επιβεβαιώσετε πότε θα είναι διαθέσιμος ο
ιατρός.

Καλέστε (02) 5124 8080 και επιλέξτε το "5" για το Weston.

Drive Through COVID-19 Testing at Exhibition Park in
Canberra

Εξέταση COVID-19 που γίνεται στο αυτοκίνητο στο Exhibition
Park στην Καμπέρα

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

EPIC, Flemington Road και Northbourne Avenue, Mitchell
Ανοιχτά 9:30 π.μ. έως 5:00 μ.μ. καθημερινά (το τελευταίο αυτοκίνητο
γίνεται δεκτό στις 5 μ.μ.) συμπεριλαμβανομένων των αργιών, 7
ημέρες την εβδομάδα
•

•
•

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.

•
•

•

•
•

Αυτή η κλινική δεν είναι προσβάσιμη με τη δημόσια συγκοινωνία
ή με τα πόδια.
Πρέπει να είστε οδηγός ή επιβάτης σε εγγεγραμμένο
μηχανοκίνητο όχημα ή μοτοσικλέτα για να επισκεφτείτε αυτήν την
κλινική.
Δεν θα σας ζητηθεί να βγείτε από το όχημά σας.
Τα παιδιά κάτω των 8 ετών δεν μπορούν να εξεταστούν.

For health and safety reasons, please leave your pet at home.

Για λόγους υγείας και ασφάλειας, αφήστε το κατοικίδιο σας στο σπίτι.

Drive Through COVID-19 Testing at Kambah

Εξέταση COVID-19 που γίνεται στο αυτοκίνητο στο Kambah

Jenke Circuit, Kambah
Open 9:30am to 5:00pm, 7 days a week (last car accepted at
5:00pm)

Jenke Circuit, Kambah
Ανοιχτά 9:30 π.μ. έως 5:00 μ.μ., 7 ημέρες την εβδομάδα (το τελευταίο
αυτοκίνητο έγινε δεκτό στις 5:00 μ.μ.)

•
•
•
•

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.

•
•

•
•

Αυτή η κλινική δεν είναι προσβάσιμη με τη δημόσια συγκοινωνία
ή με τα πόδια.
Πρέπει να είστε οδηγός ή επιβάτης σε εγγεγραμμένο
μηχανοκίνητο όχημα ή μοτοσικλέτα για να παρακολουθήσετε
αυτήν την κλινική.
Δεν θα σας ζητηθεί να αφήσετε το όχημά σας.
Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν μπορούν να εξεταστούν.

For health and safety reasons, please leave your pet at home.

Για λόγους υγείας και ασφάλειας, αφήστε το κατοικίδιο σας στο σπίτι.

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.

Λάβετε υπόψη ότι, όταν οι καιρικές συνθήκες μπορεί να σημαίνουν μη
ασφαλείς συνθήκες για το προσωπικό και τα μέλη της κοινότητας, η
κλινική εξέτασης που γίνεται με το αυτοκίνητο στο Kambah μπορεί να
κλείσει προσωρινά. Αυτό δεν θα επηρεάσει τις ώρες λειτουργίας των
άλλων τοποθεσιών μας.

We recommend you check Canberra Health Services or ACT
Health social media pages for updates.

Σας συνιστούμε να ελέγξετε τις σελίδες των υπηρεσιών κοινωνικής
δικτύωσης Canberra ή ACT Health για ενημερώσεις.

COVID-19 Walk-in Testing Clinic on Garran Oval

Κλινική εξέτασης COVID-19 χωρίς ραντεβού στο Garran Oval

Garran Oval (entry from Kitchener St)
Open 9:30am to 5pm daily, 7 days a week

Garran Oval (είσοδος από την Kitchener St)
Ανοιχτά 9:30 π.μ. έως 5 μ.μ. καθημερινά, 7 ημέρες την εβδομάδα

Children under 2 years of age cannot be tested.

Παιδιά κάτω των 2 ετών δεν μπορούν να εξεταστούν.

West Belconnen COVID-19 Walk-in Testing Clinic

Κλινική εξέτασης COVID-19 χωρίς ραντεβού στο West Belconnen

6 Luke St, Holt
Open 9:30am to 5pm, Monday to Friday

6 Luke St, Holt
Ανοιχτά 9:30 π.μ. έως 5 μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή

Please use a mask and hand sanitiser available at the front door.

Χρησιμοποιήστε μάσκα και απολυμαντικό χεριών που διατίθενται
στην μπροστινή πόρτα.

Children under 2 years of age cannot be tested.

Παιδιά κάτω των 2 ετών δεν μπορούν να εξεταστούν.

Winnunga Nimmityjah Respiratory Clinic

Αναπνευστική κλινική Winnunga Nimmityjah

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

63 Boolimba Crescent, Narrabundah
Ανοιχτά 9:30 π.μ. έως 4:30 μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή

The Winnunga Nimmityjah Respiratory Clinic provides a culturally
appropriate assessment and testing centre for First Nations people
and existing clients of Winnunga.

Η Αναπνευστική Κλινική Winnunga Nimmityjah παρέχει ένα
πολιτιστικά κατάλληλο κέντρο αξιολόγησης και εξετάσεων για τους
ανθρώπους των Πρώτων Εθνών και υπάρχοντες πελάτες της
Winnunga.

Testing is available for people of any age.

Η εξέταση είναι διαθέσιμη για άτομα κάθε ηλικίας.

Before visiting, please call ahead on (02) 6284 6222.

Πριν από την επίσκεψη, καλέστε από πριν (02) 6284 6222.

Private pathology collection centres

Ιδιωτικά παθολογικά εργαστήρια

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

Ορισμένα ιδιωτικά παθολογικά εργαστήρια μπορούν να κάνουν
εξετάσεις COVID-19. Η εξέταση χρεώνεται μέσω του Medicare εάν
πληροίτε τις προϋποθέσεις.

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

Το Capital Pathology έχει κέντρα συλλογής στα Tuggeranong, Crace,
Holt, O'Connor και Woden.

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

Θα χρειαστεί να έχετε μια παραπομπή από τον Γενικό σας Ιατρό και
ένα τηλέφωνο για να ενημερώσετε ότι έρχεστε.

Visit the Capital Pathology website for more information.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Capital Pathology για περισσότερες
πληροφορίες.

Laverty Pathology has a collection centre in Bruce. You
do not need a GP referral and you do not need to call ahead.

Το Laverty Pathology έχει ένα κέντρο συλλογής στο Bruce. Δεν
χρειάζεστε παραπομπή από Γενικό Ιατρό και δεν χρειάζεται να
καλέσετε από πριν.

Visit the Laverty Pathology website for more information.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Laverty Pathology για περισσότερες
πληροφορίες.

By appointment

Με ραντεβού

YourGP@Crace
1/5 Baratta Street, Crace

YourGP@Crace
1/5 Baratta Street, Crace

Open 1:00pm to 5:00pm, Monday to Friday

Ανοιχτά 1:00 μ.μ. έως 5:00 μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή

To book an appointment, call the clinic on (02) 6109 0000 or book
online.

Για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε την κλινική στο (02) 6109 0000 ή
κάντε online κράτηση

Testing is available for people of any age.

Η εξέταση είναι διαθέσιμη για άτομα κάθε ηλικίας.

Lakeview Medical Practice Tuggeranong

Lakeview Medical Practice Tuggeranong

1/216 Cowlishaw Street, Greenway

1/216 Cowlishaw Street, Greenway

Open 9:00am to 1:00pm and 2:00pm to 6:00pm, Monday to Friday

Ανοιχτά 9:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ. και 2:00 μ.μ. έως 6:00 μ.μ., Δευτέρα
έως Παρασκευή

To book an appointment, call the clinic on (02) 6185 1986 or book
online.

Για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε την κλινική στο (02) 6185 1986 ή
κάντε online κράτηση.

Testing is available for people of any age.

Η εξέταση είναι διαθέσιμη για άτομα κάθε ηλικίας.

