English
Free COVID-19 testing facilities
21 June 2020
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.
However, there are other free and easily accessible testing
facilities available for 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:
YourGPCrace – 1/5 Baratta Street, Crace. Book online
at yourgpcrace.com.au or call 6109 0000.

Farsi (Persian)
۱۹-تسهیالت آزمایش رایگان کووید
۲۰۲۰  جون۲۱
Weston Creek Walk-in  درACT’s Respiratory Assessment Clinics
 درEPIC  که می توان با خودرو وارد آنها شد در۱۹- و تسهیالت آزمایش کوویدCentre
.خالل فصل سرماخوردگی و آنفوالنزای امسال شلوغ تر از همیشه است
 است نیزCanberrans  سایر امکانات آزمایش رایگان که به راحتی در دسترس،با این حال
.وجود دارد
 با پزشک معالج خود تماس بگیرید یا به یک، دارید۱۹-اگر فکر می کنید کووید
 می توانید از طریق مراکز زیر یک. مراجعه کنیدRespiratory Assessment Clinic
:وقت مالقات رایگان بگیرید
YourGPCrace – 1/5 Baratta Street, Crace.
 وقت بگیرید یا با شماره تلفنyourgpcrace.com.au می توانید به صورت آنالین در آدرس
. تماس بگیرید۶۱۰۹۰۰۰۰

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
 تماس بگیرید تا وقت بگیرید یا به صورت آنالین از طریق آدرس۶۱۸۵۱۹۸۶ با شماره تلفن
. وقت بگیریدlakeviewrespiratoryclinic.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
این مرکز ارزیابی و آزمایش رایگان و متناسب فرهنگی برای مردمان بومی و جزیره نشینان
)۰۲(۶۲۸۴۶۲۲۲  با شماره تلفن، قبل از بازدید.تنگه تورس و مشتریان کنونی ارائه می کند
.تماس بگیرید

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

 نشانی مراکز و ساعات کاری آنها از وب سایت،برای کسب اطالعات درباره آزمایش
. دیدن کنیدCOVID-19 website

