
وس كورونا(  فحص كوفيد 19 )ف�ي
فيلد وبانكستاون ي ف�ي

ف �ف خيارات الفحص المتاحة لألشخاص المقيم�ي

من يجب أن يخضع للفحص؟

ي حاليا مجموعة من الخيارات إلجراء الفحص. 
ي جنوب غرب سيد�ف

ف �ف لدى األشخاص المقيم�ي

ي إجراء الفحص؟    
 أين يمكن�ن

الية، لذلك ال تكلفك شيًئا. سيتم إعطاؤك معلومات طبية حول  يتم تشغيل هذه العيادات بواسطة طبيب عام وتمولها الحكومة األس�ت
ي عيادة الجهاز التنفسي ولكنك بحاجة إىل حجز موعد. 

ي أعراضك. ال تحتاج إىل إحالة من طبيب عام إلجراء الفحص �ف
 كيفية التحكم �ف

ف	  ف العمومي�ي عيادات الجهاز التنفسي لدى الممارس�ي
ي المستشفيات أو العيادات المؤقتة(	 

العيادات الحكومية لتقييم كوفيد 19 )تقع �ف
 	 COVID-19 األطباء العموميون المحليون الذين يقدمون اختبار
ية )تحتاج إىل اإلحالة من طبيب عام(	  ي المعامل المع�ب

الفحص �ف
ي معامل األمراض الخاصة )تحتاج إىل اإلحالة من طبيب عام(	 

الفحص �ف

ف للحصول عىل تعليمات الحجز. ف العمومي�ي  *تأكد من تفاصيل أقرب عيادة الجهاز التنفسي لدى الممارس�ي
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ي من أعراض الجهاز التنفسي المرضية مثل التهاب الحلق أو السعال أو ضيق التنفس 
يجب عىل أي شخص يعا�ف

وس كورونا(. رة أن يخضع لفحص COVID-19 )ف�ي  أو فقدان حاسة التذوق والشم أو التعب أو الحىم غ�ي الم�ب

ي المجتمعات المحلية وعزلها بأرسع ما يمكن. 
ي تحديد الحاالت �ف

 سيساعد االختبار �ف

ي الكيمبا
ن �ن ن العمومي�ي عيادة الجهاز التنفسي لدى الممارس�ي

فيلد ي ف�ي
ن �ن ن العمومي�ي عيادة الجهاز التنفسي لدى الممارس�ي

3/118 Ware Street, Fairfield, NSW 2165 :العنوان
ف إىل الجمعة:   من 9:00 صباحا إىل 6:00 مساء،  ساعات الدوام: االثن�ي

نت ع�ب Hotdoc أو اتصل عىل الرقم 7512 9724 02  احجز ع�ب اإلن�ت
لتحديد موعد.

ن )مجانية بدون إحالة( ن العمومي�ي عيادات الجهاز التنفسي لدى الممارس�ي

96 Haldon St, Lakemba, NSW 2195 :العنوان
ف إىل السبت:   من 9:00 صباحا إىل 5:00 مساء        ساعات الدوام: االثن�ي

نت ع�ب Hotdoc أو اتصل عىل الرقم 9848 9758 02  احجز ع�ب اإلن�ت
لتحديد موعد.

 ،481 Burwood Road, Belmore :العنوان 
NSW 2192

ف إىل الجمعة:  10 صباًحا - 4 مساًء عرًصا  ساعات الدوام: االثن�ي
السبت واألحد: من 10 صباحا إىل 1 بعد الظهر    

نت ع�ب Hotdoc أو اتصل عىل الرقم   احجز ع�ب اإلن�ت
3211 9740 02 لتحديد موعد.

ي بيلمور 
ن �ن ن العمومي�ي عيادة الجهاز التنفسي لدى الممارس�ي

اكتشف المزيد عىل الموقع

https://www.swsphn.com.au/covid19-testing
https://www.hotdoc.com.au/medical-centres/fairfield-NSW-2165/fairfield-respiratory-clinic/doctors?purpose=respiratory
https://www.hotdoc.com.au/medical-centres/fairfield-NSW-2165/fairfield-respiratory-clinic/doctors?purpose=respiratory
https://www.hotdoc.com.au/medical-centres/lakemba-NSW-2195/lakemba-respiratory-clinic/doctors
https://www.hotdoc.com.au/medical-centres/lakemba-NSW-2195/lakemba-respiratory-clinic/doctors
https://www.hotdoc.com.au/medical-centres/belmore-NSW-2192/belmore-respiratory-clinic/doctors
https://www.hotdoc.com.au/medical-centres/belmore-NSW-2192/belmore-respiratory-clinic/doctors


ي عيادة COVID-19 حكومية 
، يمكنك إجراء الفحص �ف ف ف العمومي�ي إذا لم تكن مقيما بالقرب من عيادة الجهاز التنفسي لدى الممارس�ي

الية، لذلك ال تكلفك شيًئا.  ي المستشفيات أو كعيادات مؤقتة(. يتم تمويلها من قبل الحكومة األس�ت
 )الواقعة �ف

يدير العيادات طاقم تمريض )وليس أطباء(. ال تحتاج إىل موعد أو إحالة من طبيب عام. 

 إذا كانت نتيجتك موجبة ستتل�ت المزيد من الرعاية والمعلومات من وحدة الصحة العامة. 
وستبلغك العيادة إذا كانت نتيجتك سالبة ويمكنك العودة إىل طبيبك المعتاد للحصول عىل الرعاية. 

76 Powell Street, Yagoona, NSW, 2199 :العنوان
ف إىل الجمعة  من 9:00 صباحا إىل 1:00 بعد الظهر      ساعات الدوام: االثن�ي

يت ي باويل س�ت
عيادة األرسة �ن

عيادة ياغونا لرعاية األرسة الصحية 

فيلد وبانكستاون( األطباء العموميون المحليون الذين يقدمون اختبار COVID-19 )ف�ي

عيادات COVID-19 الحكومية لفحص اإلنفلونزا )مجانا بدون إحالة(

ف إىل الجمعة من 9 صباحا إىل 6 مساء،   ساعات الدوام: Monday - االثن�ي
السبت واألحد والعطل الرسمية: من 10 صباًحا - 3 بعد الظهر    

مستش�ن بانكستاون-لدكمب: 
 .Eldridge Road, Bankstown NSW 2200 

ف للفئات الصحية المساعدة،  ي مب�ف المر�ف الخارجي�ي
تقع �ف

 . ف مدخل المستش�ف األمامي عىل مسافة 25 م�ت عىل يم�ي

فيلد مستش�ن ف�ي
 ،Prairie Vale Road, Prairiewood NSW 2176 

 مقابل مدخل قسم الطوارئ.

مستش�ن ليفربول
 .Elizabeth Street, Liverpool 2170 

عىل بعد 150 م�ت من مدخل قسم الطوارئ.

 سيتم االتصال بك بعد إجراء الفحص لك إلبالغك بالنتائج.
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ي والعيادات المؤقتة راجع:  لمعرفة المزيد عن الفحوصات ومعامل علم األمراض الخاصة وخيارات الفحص المع�ب
swslhd.health.nsw.gov.au/covid19  أو  swsphn.com.au/covid19-testing

ي النتائج
تل�ت

ي تقدم اختبار COVID-19. مالحظة: يجب عليك االتصال هاتفيا بالعيادة أوال.  انظر أدناه لمعرفة عناوين العيادات العامة ال�ت
ح الخطوات التالية واحتياطات السالمة لك.  ي العيادة العامة ب�ش

ف �ف سيقوم العامل�ي

فيلد ف�ي بانكستاون

02 9708 3649

02 9708 3649

. ير�ب  تحديد موعد:    ف لبطاقة ميديك�ي تقوم الميديك�ي بتسديد رسوم المر�ف الحامل�ي

 ،457 Hume Highway, Yagoona :العنوان 
NSW 2198

ف إىل الجمعة من الساعة 8:30 صباًحا  ساعات الدوام: من اإلثن�ي
ح�ت 6 مساًء السبت واألحد من 9 صباًحا ح�ت 4 مساءً  

 ،218 The Boulevarde, Fairfield Heights :العنوان
 NSW, 2165 

ف إىل الجمعة من الساعة 8 صباًحا ح�ت  ساعات الدوام: من اإلثن�ي
12 ظهًرا ومن 2 ظهًرا ح�ت 5 مساًء، أيام السبت من 8 صباًحا 

إىل 10 صباًحا  

الدكتور جوزيف نيكوالس

02 9604 3590

https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/mediacentre/coronavirus/clinics.html
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/mediacentre/coronavirus/clinics.html
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/covid19/
https://www.swsphn.com.au/covid19-testing

