
 

 

COVID (က ိုဗစ)် စစဆ် ေးခြငေ်း 

ကျွန်ိုပ်စစဆ် ေးန ိုငသ်လ ေး။ 

စစ်ဆ ေးခြငေ်းသည် နယ ေးဆယောက်ခြည်နယ်တွင ်ဆနထ ိုငသ် မျောေးအောေးလ ိုေး ကျနေ်းမောဆ ေးဆစောင  ်

ဆ  ောက်မှုဆြေးသ ၏ ညွှနက်ကောေးြျက် သ ို  မဟိုတ် NYS COVID-19 1-888-364-3065 အဆ ေး 

ဆြေါ်လ ိုငေ်းသ ို   ဆြေါ်  ိုခြငေ်းအောေးခြင  ်အြမ  ခြစြ်ါသည်။ COVID-19 (က ိုဗစ-် ၁၉) အတွက် စစ် 

ဆ ေးခြငေ်းသည် ဆအောက်တွငဆ်ြေါ် ခြထောေးဆသော စ အမျ  ေးအစောေး၏ တစ်ြို သ ို  မဟိုတ် ထ ိုထက်ြ ို 

ဆသော အ ောမျောေး   သည ် တစဦ်ေးတစ်ဆယောက်စီတ ိုငေ်းအတကွ် အတည်ခြ ထောေးခြငေ်းခြစသ်ည်။  

• COVID-19 (က ိုဗစ-် ၁၉) ဆ ောဂါလကခဏောမျောေး   သ တစ်ဦေး (ဥြမော- အြျောေး   ခြငေ်း၊ 

ဆြျောငေ်း  ိုေးခြငေ်းန င  ်/ သ ို  မဟိုတ် အသက်ရှု နြ်က်ြ ခြငေ်း) အကယ်၍ လ တစ်ဦေးသည် 

အသက် ၇၀ သ ို  မဟိုတ် ထ ိုထက်ကကီေးသ တစ်ဦေး၊ က ိုယ်ြ အောေးစနစ်အောေးနည်ေးသ  

သ ို  မဟိုတ် လ တစ်ဦေးသည် ကျနေ်းမောဆ ေးအဆကကောငေ်းအ ငေ်း အဆခြအဆနတစ်ြို    ထောေး 

ပြီေးသ တစ်ဦေး။  

• COVID-19 (က ိုဗစ-် ၁၉)  ြ ိုေး   သည်ဟိုသ ထောေးသ တစ်ဦေးန င  ်နေီးကြ်စွော    ြ  သ တစ်ဦေး  

(   ိုလ ိုသည်မ ော ဆခြောက်ဆြအတွငေ်း)  

• မ မ  နဒအဆလ ောက် သ ို  မဟိုတ် ဆ ောဂါက ေးစက်မှုမ   ဆစ န ်မခြစ်မဆနသေီးသန  ြွ် ဆန 

သည ် အဆနအထောေးတွင ်  သ တစ်ဦေး။ 

• ကျနေ်းမောဆ ေးလိုြ်သောေးတစ်ဦေး၊ အဆ ေးဆြေါ်တစ်ြိုအတွက် တောဝနဆ်ြေးြ ထောေး သ  

သ ို  မဟိုတ် အလိုြ်လိုြ်ဆနစဥ် လ ထိုန င  ်တ ိုက်ရ ိုက်အခြနအ်လ န ်က်   သည ် 

မ   မခြစ်လိုြ်သောေးတစ်ဆယောက်က  သ ို   အလိုြ်ြန  ထ်ောေးခြငေ်းြ  သ တစ်ဦေး။ 

• ခြစ်န ိုငဆ်ခြ   ဆသောထ ဆတွွေ့ မှု   ြ  ပြီေး ခြည်နယ် သ ို  မဟိုတ် ဆေသနတ ကျနေ်းမောဆ ေးဌါန 

အ ော   မျောေး၏ အကက ဆြေးခြငေ်းတွင ်ကိုသမှုဆြေးသည ်သ မျောေး  ိုေးခြတ်ြျက်အ  

စစ်ဆ ေး နလ် ိုအြ်ဆသောသ တစ်ဦေး။  

• အ မ်လ ြ်စော၊ အလိုြ်အက ိုင ်သ ို  မဟိုတ် အခြောေးဆသောအဆခြအဆနဆြေါ်မ တည်၍ 

နယ ေးဆယောက်ခြည်နယ်ကျနေ်းမောဆ ေးဌါန၏ စီစဥ်မှုအောေးခြင  ်အခြောေးဆသော အဆခြြ  

အဆကကောငေ်းအ ောမျောေး   သ တစ်ဦေး။  

• လက်   ခြစ်ြ  ဆသော ခြည်နယ်တစ်ဝ မ်ေး မည်သည ် နဒခြြွ မျောေး၌မ  ို တက်ဆ ောက်ြ  သ  

 



 

COVID-19 (က ိုဗစ-်၁၉) စစ်ဆ ေး န ်ဆ ွေးြျယ်မှုမျောေး  

Rite Aid (အြမ  ) 

4854 Commercial Drive, New Hartford, NY 13413 

(315) 736-5232 

www.riteaid.com 

*အွနလ် ိုငေ်းတွင ် က်ြျ နေ်းတစ်ြို ခြ လိုြ် မည်* 

 

Griffiss International Airport Utica/Rome (အြမ  ) 

Drive-thru (ကောေးဆမောငေ်းဝငလ်ော၍) 

592 Hangar Rd, Rome, NY 13441 

(888) 364-3065 

* ြိုနေ်းခြင  ် က်ြျ နေ်းတစ်ြို ခြ လိုြ် မည် * 

 

Wellnow Urgent Care - New Hartford 

Urgent Care Clinic အဆ ေးဆြေါ်ဆစောင ဆ်  ောက်မှုဆ ေးြနေ်း 

4754 Commercial Drive, New Hartford, NY 13413 

(315) 275-3046 
 

Wellnow Urgent Care - Utica 

Urgent Care Clinic အဆ ေးဆြေါ်ဆစောင ဆ်  ောက်မှုဆ ေးြနေ်း 

230 North Genesee Street, Utica, NY 13502 

(315) 275-3214 
 

Primary Urgent Care - Utica 

Urgent Care Clinic အဆ ေးဆြေါ်ဆစောင ဆ်  ောက်မှုဆ ေးြနေ်း 

1904 Genesee St, Utica, NY 13501 

(315) 804-6800 
 

St Elizabeth Medical Center 

2209 Genesee St, Utica, NY 13501 

(315) 798-8100 

*စစ်ဆ ေးမှုအောေးဆ ွေးဆနေွး န ်ဆကျေးဇ ေးခြ ၍ ြိုနေ်းဆြေါ်ြါ* 

 
 

http://www.riteaid.com/


 

St. Elizabeth Medical Center (SEMC) - St. Luke's Campus 

1656 Champlin Ave, Utica, NY 13501 

(315) 624-5226 

* စစ်ဆ ေးမှုအောေးဆ ွေးဆနေွး န ်ဆကျေးဇ ေးခြ ၍ ြိုနေ်းဆြေါ်ြါ * 

 

 

Primary Care Physicians 

* စစ်ဆ ေးမှုအောေးဆ ွေးဆနေွး န ်အဆခြြ ကျနေ်းမောဆ ေးဆစောင ဆ်  ောက်မှုဆြေးဆသော   ောဝနအ်ောေးြိုနေ်းဆြေါ်ြါ * 

Mosaic Health Utica 

1651 Oneida Street, Utica, NY 13501 

(315) 793-7600 

 

Upstate Family Health Center 

Utica Main Office  

1001 Noyes Street, Utica, NY 13502 

(315) 624-9470 

 

St. Rose Vincent Family Medicine Center 

120 Hobart Street, Utica, NY 13501 

(315) 798-1149 

 

 

စစဆ် ေးမှုရရန်အတကွ ်ြျ န်ေးြျကမ်ှုတစြ်ိုလိုပ်ရန် အကအူညလီ ိုပါသလ ေး။  

 The Center 315-738-1083 သ ို ို့ဖိုန်ေးဆြေါ်ပါ- မည်သညို့်ဘ သ စက ေးနငှို့မ်  ို 

မကဆ် ို့ြျတ်စ်ြိုြျန်ထ ေးပါ။  

 

 


