
Coronavirus (COVID-19) testing in Western Sydney 

در دسترس  ۱۹- دیکو شیآزما است، یمارینشانه ها و عالئم  ب یدارا که یفرد هر یبرا اکنون

باشد یم  

ییو چشا ییای در حس بو ریی بدن ، تغ یرمعمولی و درد غ  یمانند کوفتگ یگری عالئم د ای  ی، سرفه ، تب ،  نفس تنگ یدگی اگر دچار گلودرد / خراش

.دیی ، به پزشک مراجعه نما دی هست  ین ی ب  زشی آبر ای  . 

 دی کرونا در تماس بوده باش روس ی مبتال به و فرد  با ا ی  دی که به خارج از کشور سفر کرده باش ستی ن  یازی ن 

روز در هفته(   ۷ساعت در روز /  ۲۴)  1800 020 080ی، با شماره    ۱۹-دی تست کو کی ن ی با کل  ای و  (GPخود )  یبا پزشک خانودگ ای شما 

 .دی ری تماس بگ

گرفتن  به کجا مراجعه کنم شیآزما یبرا

  (خدمات درمانی)کارت  کری شامل افراد بدون کارت مد نی باشد. ا ی م گانی همه را یبرا  یدولت تست  ک ی ن ی در کل ۱۹-  دی کو ی ها شی آزما

Medicare باشد  یم زی ن  انی کنندگان خارج از کشور و پناهجو دی ، مانند بازد .

 دیی مراجعه نما ۱۹- دی کو   یدولت  ی ها کی ن ی به کل دی توان  یشما م   ش،ی به آزما ازی در صورت ن 

clinics-https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/diseases/Pages/coronavirus

یدنیدر غرب س ۱۹ - دیکو یدولت یها کینیکل

 

خدمات  ترجمه 

مورد   س ی سروتماس گرفته و   50 14 13با شماره تلفن   (TIS)   یشفاهو  یکتب  ی به سازمان ترجمه   د،ی کن   یصحبت نم یسی اگر به زبان انگل

 دیی نما درخواست خود را  ازی ن 

COVIDSafe app ۱۹-دیکو  من یا )برنامه(  نرم افزار 

 گانی دانلود را  . است یاری دانلود آن کامالً اخت  .کند یم عی کرونا قرار گرفته اند، را تسر روسی که  در معرض و ی برنامه روند تماس با افراد نی ا

 باشد  یم سری م Google Play  ای App Store   قی از طر

 app-tools/covidsafe-and-www.health.gov.au/resources/apps:شتر یاطالعات ب  جهت کسب 
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 بیمارستان  بلک تاون 

18 Blacktown Road, 

Blacktown 

روز هفته۷بعد از ظهر،  ۱۱صبح تا  ۷  

شماره تلفن8000 9881 (02)

د یوستم مارستان یب  
Level 2, E Block, Corner of 

Hawkesbury Road and Darcy 
Road, Westmead 

روز هفته۷بعد از ظهر،  ۹صبح تا  ۷  
شماره تلفن5555 8890 (02)

د ی کودکان، وستم مارستان یب  
Corner of Hawkesbury Road 

and Hainsworth Street, 
Westmead 

روز ۷بعد از ظهر،   ۸صبح تا  ۱۰
 هفته

شماره تلفن0000 9845 (02)
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https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/diseases/Pages/coronavirus-clinics.aspx
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app

