
االختبار عبر السيارة
تفضل بزيارة COVID19.AustinTexas.gov  أو 

اتصل بالرقم 512-972-5560
د موعًدا  •   قم بإجراء تقييم وإذا كان االختبار موصى به، حدِّ

•   اذهب إلى موعدك في سيارة مغلقة. إحضار تأكيد
      الموعد أو أي بطاقة للهوية. لن يتم سؤالك عن حالة

      الهجرة.
•   سيتم إرسال النتائج إليك في غضون أيام قليلة

اختبار في األحياء المجاورة
تفضل بزيارة COVID19.AustinTexas.gov  أو 

اتصل بالرقم 512-972-5560
يجب تحديد المواعيد؛ سيتوفر عدد محدود من عمليات الدخول 

سيرًا.
مواقع االختبار:

Givens District Park   •
Southeast Branch, Austin Public Library   •

Little Walnut Creek Branch, Austin Public Library   •

ساعات االختبار:  
•   أيام االثنين 9 صباًحا - 1 مساءً

•   أيام األربعاء من 3 - 7 مساءً
•   أيام الجمعة 9 صباًحا - 1 مساءً

CommUnityCare
االختبار عبر السيارة وسيرًا

•   االختبار مخصص لمرضى CommUnityCare واألشخاص الذين 
     ليس لديهم تأمين أو الذين ليس لديهم طبيب أسرة

•   في الوقت الحالي يتم فقط اختبار األشخاص الذين يعانون
     من أعراض كوفيد-19

•   ال حاجة إلى حجز المواعيد، عليك الوصول مبكرًا، األولوية 
     لمن يأتي أوًال

ساعات االختبار: 6:30 صباًحا - 1:30 مساءً:

•   Hancock Center (من االثنين إلى السبت)
•   Barbara Jordan Elementary (االثنين والجمعة)

•   Hornsby Dunlap Elementary (أيام الثالثاء)
•   Manor High School (أيام األربعاء)

•   Southeast Metro Park (أيام الخميس)

لمزيد من المعلومات اتصل بالرقم: 8775-978-512 أو تفضل بزيارة
www.communitycaretx.org/coronavirusupdates

االختبار بدون موعد مسبق
 Austin Public Health ستستضيف الصحة العامة في أوستن

اختبارات بدون موعد مسبق في مواقع في أنحاء أوستن أيام 
السبت.

 Austin Public Health قم بمتابعة الصحة العامة في أوستن
austintexas.gov- عبر وسائل التواصل االجتماعي أو تفضل بزيارة

COVID19/ لمعرفة موقع االختبار هذا األسبوع.

االختبار في المنازل
تجري الصحة العامة في أوستن Austin Public Health اختبارات 

في المنازل للذين ال يستطيعون مغادرة منازلهم والذهاب إلى 
موقع االختبار. 

لتحديد موعد اختبار منزلي، اتصل بالرقم 512-972-5560.

Austin Public Health الصحة العامة في أوستن

austintexas.gov/Covid19

قم بإجراء اختبار كوفيد-19 
المجاني اآلن 

هل تعاني من حمى، أو سعال، أو صداع، أو سيالن األنف، أو ألم في الحلق، أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، أو 
إسهال، أو رعشة، أو ألم عضلي؟ هل كنت على اتصال قريب بشخص كان اختباره إيجابيًا إلصابته بكوفيد19-؟ هل 

أنت من كبار السن أو شخص من أي عمر يعاني من حاالت طبية كامنة، مثل حالة ضعف المناعة أو السمنة أو أمراض 
مزمنة أخرى مثل الحاالت الصحية الخطيرة؟

تقدم الصحة العامة في أوستن Austin Public Health خيارات مجانية لالختبار - مخصصة لألشخاص الذين ليس 
لديهم تأمين وللذين ليس لديهم أطباء أساسيين. ويتعين على األشخاص الذين لديهم تأمين أن يبحثوا عن خيارات 

خاصة لالختبار مثل مكاتب األطباء، والصيدليات، ومراكز الرعاية العاجلة. اتصل بمقدم الرعاية الخاص بك.
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