
HÃY ĐI XÉT 
NGHIỆM
Bảo vệ bản thân quý vị  
và cộng đồng.
Trong cộng đồng chúng ta có COVID-19 - nhưng đừng sợ, hãy giữ an toàn. Ngay cả khi bị các triệu chứng nhẹ, điều quan trọng là 
đừng đi làm và hãy đi xét nghiệm COVID-19 MIỄN PHÍ và an toàn gần nhà.
Quý vị có thể giúp ngăn chặn COVID-19 lây lan sang nhiều người khác để tất cả chúng ta có thể thoát ra khỏi tình trạng bị cấm đi 
lại và quay trở lại trường học, lại gửi con tại nhà trẻ, quay trở lại công việc kinh doanh – và trở lại cuộc sống bình thường. Xin đừng 
đợi. Nếu người trong gia đình hoặc người ngoài gia đình quý vị mà quý vị là người chăm sóc đã xét nghiệm dương tính, thì tất cả 
những người tiếp xúc cần phải đi xét nghiệm.
Hội đồng Thành phố, chính phủ tiểu bang và bác sĩ gia đình luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị trong suốt tiến trình xét nghiệm và nếu 
quý vị nhận được kết quả dương tính.
Hãy gọi điện cho Hội đồng Thành phố qua số 1300 179 944 và yêu cầu được gặp Nhân viên Kết nối Cộng đồng (Community 
Connector). Muốn nói chuyện với Hội đồng Thành phố bằng tiếng mẹ đẻ, quý vị hãy gọi cho Đường dây Ngôn ngữ của Hội đồng 
Thành phố qua số 9932 1212 và yêu cầu được nói chuyện với thông dịch viên. Muốn biết thông tin bản dịch của DHHS, hãy truy 
cập  www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19

Nếu không thể rời nhà vì vấn đề sức khỏe hoặc bị khuyết tật, hoặc vì quý vị là người tiếp xúc gần gũi, quý vị có thể 
hội đủ điều kiện để làm xét nghiệm tại nhà. Muốn biết thông tin, hãy gọi số 1800 675 398. Muốn biết thêm thông 
tin về COVID-19 và đi xét nghiệm, hãy truy cập www.hobsonsbay.vic.gov.au/coronavirus hoặc www.dhhs.vic.gov.
au/getting-tested 
Muốn biết thông tin sức khỏe tâm thần bản dịch của Beyond Blue, hãy truy cập https://www.beyondblue.org.au/
who-does-it-affect/multicultural-people/translated-mental-health-resources

Đi xét nghiệm tại:
Phòng mạch Bệnh Hô hấp Bác sĩ Gia đình (GP) 
•  Phòng mạch Altona North, Circle Health  

(www.circlehealth.com.au)  
6/230 Blackshaws Road, Altona North  
Điện thoại: (03) 9393 3900 

•  Laverton CoHealth  
(www.cohealth.org.au/get-tested-for-coronavirus)  
95–105 Railway Ave, Laverton  
Điện thoại: (03) 9368 2500

Địa điểm xét nghiệm lái xe xuyên qua
•  Melbourne Showgrounds: 9 giờ sáng - 4 giờ 45 chiều 7 ngày
•  West Footscray Bunnings: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều, 7 ngày
•  Trung tâm mua sắm Highpoint: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều, 7 ngày
•  Hoppers Crossing (Pacific Werribee): 9 giờ sáng - 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu

Bác sĩ Gia đình (GP) 
•  Hãy gọi điện thoại trước khi quý vị đến phòng mạch. Họ có thể làm xét nghiệm 

hoặc giới thiệu quý vị đến chỗ khác.

Các triệu chứng
• sốt
• ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi
• ho
• đau họng
• hụt hơi
• sổ mũi
•  không còn ngửi được mùi 

hay vị hoặc khứu giác 
hoặc vị giác có thay đổi


