
Xét Nghiệm COVID-19 (Virus corona)
Những tùy chọn xét nghiệm cho những người sống  
ở Fairfield & Bankstown

Ai có thể được xét nghiệm?

Những người sống ở Tây Nam Sydney hiện có nhiều tùy chọn để được xét nghiệm.

Tôi có thể đi xét nghiệm ở đâu?

Các phòng khám được điều hành bởi một bác sĩ gia đình và được tài trợ bởi Chính Phủ Úc, do đó quý vị không phải trả 
chi phí gì. Quý vị sẽ được cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe về cách kiểm soát các triệu chứng của mình. Quý vị 
không cần thư giới thiệu của một bác sĩ gia đình để được xét nghiệm tại một Phòng Khám Về Hô Hấp nhưng quý vị cần 
đặt một cuộc hẹn.

• Các Phòng Khám Về Hô Hấp Của Bác Sĩ Gia Đình
• Các Phòng Khám Giám Định COVID-19 (đặt tại các bệnh viện hoặc các phòng khám tạm dựng)

• Các bác sĩ gia đình địa phương cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19
• Xét nghiệm ngồi trong xe hơi (cần có thư giới thiệu của bác sĩ gia đình)

• Xét nghiệm bệnh lý tư (cần có thư giới thiệu của bác sĩ gia đình)

*Hãy chắc chắn kiểm tra chi tiết của Phòng Khám Về Hô Hấp Của Bác Sĩ Gia Đình gần quý vị nhất để biết hướng dẫn về 
đặt cuộc hẹn của họ.
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Bất cứ ai có các triệu chứng về hô hấp như đau họng, ho, khó thở, mất vị giác hoặc khứu giác, mệt mỏi hoặc sốt nên đi 
xét nghiệm COVID-19 (virus corona).

Xét nghiệm sẽ giúp xác định và cách ly các trường hợp trong cộng đồng càng nhanh càng tốt.

Phòng Khám Về Hô Hấp Của Bác Sĩ Gia Đình tại Lakemba

Phòng Khám Về Hô Hấp Của Bác Sĩ Gia Đình tại Fairfield

Địa điểm: 3/118 Ware Street, Fairfield, NSW 2165
Giờ mở cửa: Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 6 giờ chiều

Đặt cuộc hẹn trực tuyến trên Hotdoc hoặc gọi số 02 9724 
7512 để lấy hẹn.

Các Phòng Khám Về Hô Hấp Của Bác Sĩ Gia Đình  
(miễn phí, không cần thư giới thiệu)

Địa điểm: 96 Haldon St, Lakemba, NSW 2195
Giờ mở cửa: Thứ Hai – Thứ Bảy, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều

Đặt cuộc hẹn trực tuyến trên Hotdoc hoặc gọi số 02 9758 
9848 để lấy hẹn.

Địa điểm: 481 Burwood Road, Belmore,  
NSW 2192
Giờ mở cửa: Thứ Hai – Thứ Sáu, 10 giờ sáng – 4 giờ 
chiều, Thứ Bảy & Chủ Nhật: 10 giờ sáng – 1 giờ chiều

Đặt cuộc hẹn trực tuyến trên Hotdoc hoặc gọi số 02 
9740 3211 để lấy hẹn.

Phòng Khám Về Hô Hấp Của Bác Sĩ Gia Đình tại Belmore

Hãy tìm hiểu thêm tại 

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/lakemba-NSW-2195/lakemba-respiratory-clinic/doctors
https://www.hotdoc.com.au/medical-centres/belmore-NSW-2192/belmore-respiratory-clinic/doctors


Nếu quý vị không sống gần một Phòng Khám Về Hô Hấp Của Bác Sĩ Gia Đình, quý vị có thể được xét nghiệm tại một 
phòng khám COVID-19 công (đặt tại các bệnh viện hoặc là các phòng khám tạm dựng). Những cơ sở này được Chính 
Phủ Tiểu Bang NSW tài trợ, vì vậy quý vị không phải trả chi phí gì.

Các phòng khám được điều hành bởi các nhân viên y tá (không phải bác sĩ). Quý vị không cần một cuộc hẹn hoặc thư 
giới thiệu của bác sĩ gia đình.

Nếu quý vị có kết quả dương tính, quý vị sẽ nhận được sự chăm sóc và thông tin thêm từ Đơn Vị Y Tế Công Cộng.

Phòng khám sẽ cho quý vị biết nếu quý vị có kết quả âm tính và quý vị có thể quay về bác sĩ gia đình thường xuyên 
của mình để được chăm sóc.

Địa điểm: 76 Powell Street, Yagoona, NSW, 2199
Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 1 giờ chiều

Địa điểm: 457 Hume Highway, Yagoona,  
NSW 2198
Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ 30 sáng - 8 giờ 
30 tối, Thứ Bảy & Chủ Nhật 9 giờ sáng - 4 giờ chiều

Phòng Khám Gia Đình Powell Street

Chăm Sóc Sức Khỏe Gia Đình Yagoona

Các bác sĩ gia đình cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 
(Fairfield & Bankstown)

Các Phòng Khám Giám Định Cúm COVID-19 Công 
(miễn phí, không cần thư giới thiệu)

Giờ mở cửa: Thứ Hai – Thứ Sáu, 9 giờ sáng – 6 giờ chiều,
Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ: 10 giờ sáng – 3 giờ chiều

Bệnh Viện Bankstown-Lidcombe
Eldridge Road, Bankstown NSW 2200.
Đặt tại Tòa Nhà Khoa Ngoại Trú Y Tế Liên Ngành 
(Allied Health Outpatient Building), 25 mét về bên 
phải của lối vào bệnh viện.

Bệnh Viện Fairfield
Prairie Vale Road, Prairiewood NSW 2176.
Đối diện lối vào khoa cấp cứu.

Bệnh Viện Liverpool
Elizabeth Street, Liverpool 2170.
150 mét từ lối vào khoa cấp cứu.

Sau khi quý vị được xét nghiệm, quý vị sẽ được liên lạc về kết quả của mình.

SOUTH WESTERN
SYDNEY

An Australian Government Initiative

Hãy tìm hiểu thêm về các tùy chọn xét nghiệm, xét nghiệm ngồi trong xe hơi, bệnh lý tư và phòng khám tạm dựng tại:
swsphn.com.au/covid19-testing   hoặc   swslhd.health.nsw.gov.au/covid19

Nhận kết quả

Hãy xem dưới đây những phòng khám gia đình có cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19. 
LƯU Ý: Quý vị phải gọi trước cho phòng khám đó. Phòng khám gia đình sẽ có thể giải thích cho 
quý vị những bước tiếp theo cần làm và những đề phòng an toàn.

BANKSTOWN

02 9708 3649

02 9708 3649

Những bệnh nhân có thẻ Medicare sẽ được tính tiền dưới Medicare. Vui lòng lấy cuộc hẹn.

Địa điểm: 218 The Boulevarde, Fairfield Heights, 
NSW, 2165
Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 12 giờ trưa và 
2 giờ chiều - 5 giờ chiều, Thứ Bảy 8 giờ sáng - 10 giờ sáng

Dr Joseph Nicholas

FAIRFIELD

02 9604 3590

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

