
Thử nghiệm Coronavirus (COVID-19) tại Tây Sydney 

Thử nghiệm COVID-19 giờ đây sẵn sàng cho bất cứ ai có triệu 

chứng 

Hãy tìm kiếm sự săn sóc y tế nếu quý vị thấy đang đau/rát cổ họng, ho, nóng sốt, khó thở hoặc có 

những triệu chứng khác như là cơ thể đau âm ỉ hoặc đau đớn bất thường, thay đổi về khứu giác và vị 

giác hoặc sổ mũi.   

Quý vị không cần phải đã đi ra nước ngoài hoặc đã tiếp xúc với người nào đó mang coronavirus. 

Hãy liên lạc với bác sĩ của quý vị (GP) hoặc một Phòng Thử Nghiệm COVID-19, hoặc gọi 1800 020 080 

(24 giờ một ngày/7 ngày một tuần). 

Thử nghiệm ở đâu 

Các thử nghiệm COVID-19 tại một Phòng Khám và Thử Nghiệm Công Cộng được miễn phí cho mọi 

người. Điều này bao gồm những người không có thẻ chăm sóc y tế (Medicare Card), chẳng hạn như 

các du khách đến từ nước ngoài và các Người Tầm Trú.  

Nếu quý vị cần có một cuộc thử nghiệm, quý vị có thể đến một phòng khám COVID-19 công cộng: 
www.health.nsw.gov.au/Infectious/diseases/Pages/coronavirus-clinics 

Những Phòng Khám COVID-19 Công Cộng tại Tây Sydney 

Dịch vụ Phiên Dịch 
Nếu quý vị không nói tiếng Anh, hãy gọi dịch vụ Phiên Dịch và Thông Dịch (TIS) số 13 14 50 và yêu cầu 

có được dịch vụ mà quý vị cần.

ỨNG DỤNG COVIDSafe (COVIDSafe app) 

Ứng dụng này đẩy nhanh tiến trình liên lạc với những người hứng chịu Coronavirus. Việc tải ứng dụng 

xuống là hoàn toàn tự nguyện. Ứng dụng có sẵn để lấy ra miễn phí từ App Store hoặc Google Play.  

Để có thêm thông tin: www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app 

Bệnh Viện Blackktown 
18 Blacktown Road, 

Blacktown 

7giờ sáng – 11giờ tối, 7 

ngày 

Điện Thoại (02) 9881 

8000 

Bệnh Viện Westmead  
Level 2, E Block, Corner of 
Hawkesbury Road and 
Darcy Road, Westmead 
7giờ sáng – 9giờ tối, 7 
ngày 
Điện thoại (02) 8890 5555 

Bệnh Viện Trẻ Em, Westmead 
Corner of Hawkesbury Road 
and Hainsworth Street, 
Westmead 
10giờ sáng – 8giờ tối, 7 ngày 

Điện thoại (02) 9845 0000 
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