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के तपाईँलाई ज्वरो, खोकी, टाउको दनख्न,े नाकबाट ससाँिान बग्ने, घााँटी पाछ्ने, िन्ध वा स्वाद हराउने, पखाला, शीताङ्ि वा
माांशपेशी दनख्न ेभएको छ? के तपाईँ COVID-19 को सकारात्मक परीक्षण भएका कसैसाँि नजजकको सम्पकुमा आउननभएको छ?
के तपाईँ वदृ्ध वा प्रततरक्षा प्रणाली जोखखममा भएको अवस्था, मोटोपना वा िम्भीर मनटनको रोि जस्ता अन्य दीघ ुरोि जस्ता
अन्ततनहुहत स्वास््य समस्या भएको कन न ैपतन उमेरको व्यजतत हनननहनन्छ?

Austin Public Health र CommUnityCare ले ववशेष िरी बीमा नभएका र प्राथसमक डातटरहरू नभएका मातनसहरूका लागि 
तनिःशनल्क परीक्षणका ववकल्पहरू प्रदान िछुन।् बीमा भएका मातनसहरूले डातटरका कायाुलय, फामेसी र तत्काल स्याहार केन्रहरू 
जस्ता तनजी परीक्षणका ववकल्पहरू फेला पाननपुछु। आफ्नो प्रदायकलाई सम्पकु िननहुोस।् 

Austin Public Health 
ड्राइभ-अप परीक्षण 
COVID19.AustinTexas.gov मा जानुहोस ्
वा 512-972-5560 मा कल गनुहुोस ्
• आाँकलन िननहुोस ्र परीक्षणको ससफाररस िररएमा,

अपोइन्टमेन्टको कायुतासलका बनाउननहोस ्
• बन्द सवारीसाधनमा आफ्नो अपोइन्टमेन्टमा

जाननहोस।् अपोइन्टमेन्ट पनष्टीकरण वा कन न ैआइडी
ल्याउननहोस।्
तपाईँलाई आप्रवासनको बारेमा सोगधन ेछैन।

• तपाईँलाई केही हदनमा पररणाम पठाइनेछ।

छिमेकीको परीक्षण 
COVID19.AustinTexas.gov मा जानुहोस ्
वा 512-972-5560 मा कल गनुहुोस ्
अपोइन्टमेन्टहरूको कायतुासलका बनाइननपछु; वाक-
अपको सीसमत सङ््या उपलब्ध हननेछन।्
परीक्षण स्थानहरू: 
• Givens District Park
• Southeast Branch, Austin Public Library
• Little Walnut Creek Branch, Austin Public Library
परीक्षण समय: 
• सोमबार बबहान 9 बजे – हदउाँसो 1 बजे
• बनधबार हदउाँसो  3 बजे  – सााँझ  7 बजे
• शनक्रबार बबहान 9 बजे – हदउाँसो 1 बजे

पप-अप परीक्षण
Austin Public Health ले Austin का स्थानहरूमा शतनबार 
पप-अप परीक्षणको आयोजना िनेछ। 
यो हप्ता यो कन न स्थानमा हननेछ भनी हेनु Austin Public
Health लाई सामाजजक समडडयामा पछ्याउननहोस ् वा
austintexas.gov/COVID19 मा जाननहोस।्
गहृ परीक्षण
Austin Public Health ले परीक्षण स्थलमा भ्रमण िनु 
आफ्नो घर छोड्न सक्षम नभएकाहरूका लागि िहृ परीक्षण
सञ्चालन िदैछ। 
िहृ परीक्षणको कायुतासलका बनाउन, 512-972-5560 मा कल
िननहुोस।्

CommUnityCare 
ड्राइभ-अप र वाक-अप परीक्षण 
• परीक्षण CommUnityCare का बबरामीहरू र अबीसमत वा
पाररवाररक डातटर नभएका मातनसहरूका लागि हो।

• हाल COVID-19 का लक्षणहरू भएकाहरूलाई मात्र परीक्षण
िरराँदैछ

• कन न ैअपोइन्टेन्ट आवश्यक छैन, तछटै आउननहोस,् पहहले
आउनेले पहहले परीक्षण िछु

 परीक्षण समय: बबहान 6:30 बजे - हदउाँसो 1:30 बजे
• Hancock Center (सोमबार - शतनबार)
• Barbara Jordan Elementary (सोमबार र शनक्रबार)
• Hornsby Dunlap Elementary (मङ्िलबार)
• Manor High School  (बनधबार)
• Southeast Metro Park (बबहीबार)

अहहले न ैछनिःशुल्क COVID-19
परीक्षण प्राप्त गनुहुोस ्
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