XÉT NGHIỆM COVID
TÔI CÓ ĐƯỢC XÉT NGHIỆM KHÔNG?
Tất cả người dân New York được xét nghiệm miễn phí
theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe hoặc bằng cách gọi đến đường dây nóng NYS
COVID-19 số 1-888-364-3065. Xét nghiệm COVID-19 được
cung cấp cho các cá nhân gặp phải một hoặc nhiều
trường hợp sau:
•

•
•
•

•

•
•

Một người có các triệu chứng của COVID-19 (như sốt,
ho và/hoặc khó thở), nếu người đó từ 70 tuổi trở lên,
có hệ thống miễn dịch bị tổn thương hoặc có bệnh lý
nền;
Một người đã tiếp xúc gần (tức là trong vòng sáu feet)
với một người được biết là dương tính với COVID-19;
Một người đang cách ly tự nguyện hoặc bắt buộc;
Một người có nghề nghiệp là nhân viên chăm sóc sức
khỏe, phản ứng viên hoặc một nhân viên thiết yếu trực
tiếp tiếp xúc với cộng đồng trong quá trình làm việc;
Một người có khả năng bị lây nhiễm cần phải xét
nghiệm - được chỉ định bởi bác sĩ điều trị lâm sàng, sau
khi tham khảo ý kiến các quan chức y tế của tiểu bang
hoặc địa phương;
Một người có các yếu tố khác do Bộ Y tế NYS quy định
dựa trên địa chỉ nhà, nghề nghiệp hoặc tình trạng khác
Bất kỳ ai đã tham dự bất kỳ cuộc biểu tình nào gần đây
trên toàn tiểu bang.

CÁC ĐỊA ĐIỂM XÉT NGHIỆM COVID-19
Rite Aid (MIỄN PHÍ)
4854 Commercial Drive, New Hartford, NY 13413
(315) 736-5232
www.riteaid.com
*phải đặt hẹn trực tuyến*
Griffiss International Airport Utica/Rome (MIỄN PHÍ)
Drive-thru
592 Hangar Rd, Rome, NY 13441
(888) 364-3065
*phải đặt hẹn qua điện thoại*
Wellnow Urgent Care - New Hartford
Urgent Care Clinic
4754 Commercial Drive, New Hartford, NY 13413
(315) 275-3046
Wellnow Urgent Care - Utica
Urgent Care Clinic
230 North Genesee Street, Utica, NY 13502
(315) 275-3214
Primary Urgent Care - Utica
Urgent Care Clinic
1904 Genesee St, Utica, NY 13501
(315) 804-6800
St Elizabeth Medical Center
2209 Genesee St, Utica, NY 13501
(315) 798-8100
*Vui lòng gọi để trao đổi về việc xét nghiệm*
St. Elizabeth Medical Center (SEMC) - St. Luke's Campus
1656 Champlin Ave, Utica, NY 13501
(315) 624-5226
* Vui lòng gọi để trao đổi về việc xét nghiệm*

Bác sĩ gia đình
*gọi bác sĩ gia đình để trao đổi về việc xét nghiệm*
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

Cần giúp đặt hẹn xét nghiệm?
Gọi The Center 315-738-1083 – Hãy để lại một lời nhắn bằng bất kỳ
ngôn ngữ nào.

