ฉั นสามารถขอรั บการตรวจได้ จากที่ ไหน
หากคุ ณมี ประกั น คุ ณสามารถติ ดต่อแพทย์หรื อคลิ นิ กของคุ ณเพื่ อขอรั บการตรวจ
หากคุ ณไม่มี ประกั น โทรขอความช่วยเหลื อในการค้ นหาคลิ นิ กได้ ที่ หมายเลข 211 นอกจากนี้ คุ ณยั งสามารถ
โทรหาคลิ นิ กหมอครอบครั วของกรมอนามั ยได้ ที่ หมายเลข 503.988.5558 เพื่ อลงทะเบี ยนเป็ นผู้ ป่ วยใหม่
ศู นย์ตรวจโรคเปิ ดให้ บริ การฟรี สำ �หรั บผู้ ที่ มี อาการโควิ ด-19
และบุ คคลที่ พวกเขาสั มผั สใกล้ ชิ ด ผู้ ที่ มี ผิ วสี ผู้ ที่ ไม่มี
ประกั นสุ ขภาพ หรื อผู้ ให้ บริ การดู แลสุ ขภาพทั่ วไปจะได้ ร ั บการจั ด
ลำ �ดั บความสำ �คั ญก่อน
อาจมี การเปลี่ ยนแปลงเวลาให้ บริ การและสถานที่ ตรวจ และอาจ
เพิ่ มสถานที่ แห่งใหม่ โทรศั พท์เพื่ อรั บข้ อมู ลล่าสุ ด
Multnomah County Testing
โทรนั ดหมายหรื อสอบถามข้ อมู ลเพิ่ มเติ มได้ ที่ หมายเลข
503.988.8939 เพื่ อ ผู้ เข้ ารั บการตรวจไม่จำ�เป็ นต้ องเป็ น
ผู้ ป่ วยของ Multnomah County
» Rockwood Community Testing - Latino Network
312 SE 165th Ave, Portland
วันเสาร์ 9:00 น. ถึง 15:45 น.
» Mid County Community Testing - IRCO
10301 NE Glisan St, Portland
วันศุกร์ 12:00 น ถึง 6:00 น.
OHSU Testing
OHSU เปิ ดให้ บริ การตรวจโรคในพอร์ตแลนด์และฮิ ลส์ โบโร่ คุ ณไม่ต้ องทำ �การนั ดหมายล่วงหน้ า โทร
833.647.8222 สำ �หรั บสถานที่ ตั้ งและชั่ วโมงทำ�การของศู นย์
มีคำ�ถามหรือไม่
ขอรับข้อมูลล่าสุดโดยโทรหมายเลข 211
หรือเข้าไปที่ multco.us/covid19
@MultCoHealth
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. يوجد مرتجمون متاحون. لتحديد موعد503.988.8939  يُ رجى االتصال عىل الرقم. وال يلزم التمتع بتغطية تأمينية. مجاين19-ختبار كوفيد
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ตรวจโควิ ด-19 ฟรี ไม่ต้ องมี ประกั นสุ ขภาพ โทร 503.988.8939 เพื่ อนั ดตรวจ มี ล่ามให้ บริ การ

ናጻ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ። ህላውነት መድሕን ኣየድልን እዩ። ቆጸራ ንምሓዝ ብቑጽሪ 503.988.8939 ደውሉ። ተርጐምቲ ኣለዉና።
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 مترجم در دسترس است. ت ماس بگیری د503.988.8939  برای تعیین وقت ملاقات با. ب دون نیاز به بیمه.۱۹-آزمای ش رایگان کووی د.

Test gratuit de COVID-19. Aucune assurance requise. Appeler le 503.988.8939 pour un rendez-vous.
Interprètes disponibles.
無料の新型コロナウイルス（COVID-19）検査。保険証券等は不要です。503.988.8939にお電話の上ご予約く
ださい。通訳をご利用いただけます。
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무료 COVID-19 검사. 보험이 필요하지 않습니다. 예약하려면 503.988.8939로 전화하십시오. 통역가 이용 가능.

Ejellok wonnen teej in COVID-19. Kwōjab aikuj injuran. Kūrlok 503.988.8939 ñan am karōke ien am etal. Ewōr
rukok.
नि:शु ल्क COVID-19 परीक्षण । बीमा आवश्यक छै न । अपोइन्टमे न्ट को लागि 503.988.8939 मा फोन गर्नु ह ोस् ।
अनु व ादकहरू उपलब्ध हुन्छन् ।
Petehkpen COVID-19 ni soh isepe. Sohte anahne insurance. Eker 503.988.8939 ong kileldihn pwaredo. Mie
soun kawehwe.
Sivi COVID-19 ta’etotongi. ‘Ikai ke fiema’u ha malu’i-mo’ui. Ta ki he 503.988.8939 ki ha ‘apoinimeni. Oku ‘iai e
kau fakatonulea.
免费 COVID-19 检测无需保险。请致电 503.988.8939 进行预约。可提供翻译人员。
免費 COVID-19 檢測。不需有保險。請致電 503.988.8939 預約。可提供翻譯人員。

VIE

Tijaabada COVID-19 oo bilaash ah. Caymis looma baahna. Wac 503. 988. 8939 ballan. Tarjubaanno ayaa la heli
karaa.
Prueba COVID-19 gratuita. No se requiere seguro. Llame al 503. 988. 8939 para una cita. Hay traductores
disponibles.
Xét nghiệm COVID-19 miễn phí. Không cần bảo hiểm. Gọi 503.988.8939 để đặt lịch hẹn. Có sẵn thông dịch
viên.
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ነጻ የኮቪድ-19 ምርመራ። ኢንሹራንስ መኖሩ አስፈላጊ አይደለም። ቀጠሮ ለማስያዝ በ 503.988.8939 ላይ ይደውሉ። አስተርጓሚዎችን
ማግኘት ይቻላል።

TIG

Tesin COVID-19 ese kamé. Ese pwan namwot epwe wor insurans. Kokori 503.988.8939 omw kopwe fér
apwoinmen. Mei wor chon aninis me chiakú.
Upimaji wa COVID-19 wa bila malipo. Bima haihitajiki. Piga simu 503.988.8939 kwa ajili ya miadi. Wafasiri
wanapatikana.
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Free COVID-19 testing. No insurance necessary. Call 503.988.8939 for an appointment. Translators available.

Бесплатное тестирование на COVID-19. Страхование не требуется. Позвоните по телефону
503.988.8939, чтобы записаться на прием. Переводчики доступны.

