Danh sách tổng hợp các địa điểm thử nghiệm COVID MIỄN PHÍ ở Đông Nam Seattle
Cảm ơn bạn đã giúp giữ an toàn cho trường học và cộng đồng của chúng ta!
LƯU Ý: Xét nghiệm chẩn đoán MIỄN PHÍ (nếu con bạn đang có các triệu chứng hoặc đã có khả
năng tiếp xúc với COVID) có sẵn tại một số Trường Công lập Seattle. Bạn có thể liên hệ với
hiệu trưởng trường học của con mình để tìm hiểu thêm.
Tất cả các trang web dưới đây có thể kiểm tra bạn để chẩn đoán (nếu bạn có các triệu chứng
hoặc đã tiếp xúc với COVID) hoặc để đề phòng (nếu bạn muốn thực hiện xét nghiệm sàng lọc
thường xuyên để bảo vệ những người tiếp xúc gần gũi của mình).
Xét nghiệm sàng lọc thường xuyên cho con cái của chúng ta hỗ trợ và bảo vệ gia đình và
sức khỏe cộng đồng của chúng ta. Đây là một dịch vụ miễn phí mà bộ y tế cộng đồng
khuyến khích tất cả chúng ta sử dụng như một chiến lược an toàn quan trọng!
*** Bạn có thể tới xét nghiệm trong ngày hoặc hẹn trước.
*** Vài cơ quan có thể yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ bảo hiểm y tế, nhưng nếu bạn không có
bảo hiểm y tế, xét nghiệm vẫn MIỄN PHÍ.
Địa điểm Y tế UW
●

Rainier Beach
8702 Seward Park Ave S, Seattle WA 98119
Khuyến khích làm hẹn - tự ngoáy mũi (Kiểm tra PCR)
Có thể không có hẹn, đi bộ
Dòng thông tin: 206-477-3977
● Liên kết làm hẹn khi có triệu chứng
● Liên kết làm hẹn khi không có triệu chứng

●

South Seattle (SODO)
3820 6th Ave S, Seattle WA 98108
Khuyến khích làm hẹn - tự ngoáy mũi (Kiểm tra PCR)
Có thể không có hẹn, đi bộ hoặc lái xe
Dòng thông tin: 206-477-3977
● Liên kết làm hẹn khi có triệu chứng
● Liên kết làm hẹn khi không có triệu chứng

Địa điểm Curative, đi bộ
● Kings Hall/Mt. Baker Light Rail
2929 27th Ave S, Seattle WA 98144
Tự ngoáy mũi, 1-2 ngày có kết quả (Kiểm tra PCR)
Có thể không có hẹn, đi bộ
Dòng thông tin: 888-702-9042
● Liên kết làm hẹn

Walgreens
●

Walgreens South Seattle
4412 Rainier Ave S, Seattle WA 98118
Phải có hẹn trước (số lượng có hạn) - Xét nghiệm Kháng nguyên Nhanh HOẶC Xét
nghiệm PCR
● Liên kết làm hẹn

Multicare Indigo Urgent Care
●

Multicare Indigo Urgent Care - Địa điểm Rainier Avenue
3820 Rainier Ave S, Suite L, Seattle WA 98118
Làm hẹn HOẶC đi bộ (không hẹn) - Kiểm tra RT-PCR nhanh
Dòng thông tin: 206-731-7500
● Liên kết làm hẹn

Cảm ơn Liên minh Giáo dục Đông Nam Seattle (SESEC) đã dịch tài liệu này. Để tìm hiểu thêm
về cách bạn có thể tham gia vào sứ mệnh của SESEC nhằm cải thiện giáo dục cho tất cả trẻ
em, đặc biệt là những trẻ em sống ở Đông Nam Seattle và những trẻ em sống cách xa công
bằng giáo dục nhất, hãy truy cập trang web của họ: https://www.sesecwa.org/

