NHỜ GIÚP ĐỠ VỀ
COVID-19 NGAY
BÂY GIỜ
Đi Xét Nghiệm COVID-19

Quý vị có triệu chứng sốt, ho, nhức đầu, chảy nước mũi, đau họng, mất khứu giác
hoặc vị giác, �êu chảy, ớn lạnh, hoặc đau bắp thịt?
Xét Nghiệm COVID-19
Không Cần Xuống Xe Miễn Phí

CommUnityCare
Xét Nghiệm bằng cách Đi Xe Tới & Đi Bộ Tới

Truy cập trang mạng Aus�nTexas.gov/COVID19

•

1. Tạo một Tài khoản và trả lời một số câu hỏi.
Mỗi thành viên gia đình sẽ cần phải có một tài
khoản email để được xét nghiệm.

Có dịch vụ xét nghiệm nếu quý vị có �ếp xúc gần
với người có xét nghiệm Covid-19 dương �nh

•

Xét nghiệm miễn phí cho những người không
có bảo hiểm, hoặc sẽ gửi hóa đơn cho hãng
bảo hiểm

2. Nếu được khuyến cáo làm xét nghiệm,
hãy thu xếp một buổi hẹn.
3. Tới buổi hẹn của quý vị trong xe đóng cửa.
Lấy thông �n xác nhận buổi hẹn hoặc số ID.
Chúng tôi sẽ không hỏi quý vị về �nh trạng
di trú.
4. Kết quả sẽ được gửi cho quý vị sau vài ngày.

• Chấp nhận Chương Trình Trợ Giúp Y Tế (MAP)
•

Không cần phải lấy hẹn với bác sĩ

Gọi số 512-978-8775 trước khi quý vị đến vì mỗi
địa điểm có ngày giờ khác nhau:
• Hancock Center (Thứ Hai - thứ Bảy)
• Barbara Jordan Elementary (Thứ Hai & thứ Sáu)
• Hornsby Dunlap Elementary (Thứ Ba hàng tuần)
• Manor High School (Thứ Tư hàng tuần)
• Southeast Metro Park (Thứ Năm hàng tuần)

Bảo Vệ Bản Thân Quý vị và Những Người Khác
Nên ở nhà ở mức tối đa có thể
Thường xuyên rửa tay

Đeo khăn che miệng và mũi
Tránh chạm tay vào mặt quý vị

Giữ khoảng cách 6 feet giữa
quý vị và những người khác

austintexas.gov/Covid19
Vietnamese

