المجانية لكوفيد١٩-
الفحص
مواقع
ر
بغض النظر عن وضع الهجرة | التجمة متاحة
غت مطلوب ،ولكن ن
ر ن
أحضه إذا كان لديك
التأمي
الصح ر
ي

تعان من أي أعراض لكوفيد ،19-مثل السعال أو الحىم أو فقدان حاسة التذوق أو الشم؟ هل تعرضت لـكوفيد19-؟ اعمل اختبار
هل ي
كوفيد 19-عىل الفور.
قم بالتسجيل عب ر
اإلنبنت (باللغة اإلنكلبية) عىل  KingCounty.gov/covid/testingأو اتصل بالرقم  206-477-3977يف أي يوم من الساعة 8:00
ر
ً
ر
ً
صباحا ر
حت  7:00مساء (يتوفر مبجمون فوريون) .مالحظة :هذا التسجيل لحجز مواعيد االختبار فقط .لمعرفة المزيد حول مواعيد اخذ اللقاح ،قم
بزيارة kingcounty.gov/vaccine

Auburn – Boeing Facility */+
2400 Perimeter Road, Auburn 98001
ً
صباحا ر
حت  5:30مساء
من اإلثني إىل السبت ،من 8:30
Bellevue – Bellevue College */+
2645 145th Ave SE, Bellevue 98007
ً
ً
صباحا ر
مساء
حت 5:00
من اإلثني إىل السبت ،من 9:00
Des Moines – Highline College **/+
2402 S. 240th St, Des Moines 98198
ً
حت  5:30مساءً
صباحا ر
من اإلثني إىل السبت ،من 9:30
Enumclaw */+
1512 Wells St, Enumclaw, WA 98022
ً
ً
صباحا ر
مساء
حت 7:00
االثني ،الثالثاء ،الخميس ،الجمعة 11:00
Federal Way – Aquatics Center */+
650 SW Campus Dr, Federal Way 98023
ً
ً
صباحا ر
مساء
حت 5:30
من االثني إىل السبت ،من 9:30

*االختبار من السيارة متاح لذوي اإلعاقةADA

North Seattle – Aurora */+
12040 Aurora Ave N, Seattle 98133
ً
حت  5:30مساءً
صباحا ر
من االثني إىل السبت ،من 9:00
North Seattle – University of WA
Montlake Blvd NE & Walla Walla Rd, 98105
ً
ً
صباحا ر
مساء
حت6:00
من االثني إىل السبت ،من7:30
South Seattle – SODO*/+
3820 6th Ave S, Seattle 98108
ً
حت 5:30مساءً
صباحا ر
من االثني إىل السبت ،من9:00
Renton – HealthPoint */+
805 SW 10th St, Renton 98057
ً
ً
صباحا ر
مساء
حت 5:30
من اإلثني إىل السبت ،من 8:30
Tukwila – Church by the Side of the Rd. */+
3455 South 148th St, Tukwila 98168
ً
حت  5:30مساءً
صباحا ر
من اإلثني إىل السبت ،من 9:30

**االختبار بال موعد مسبق متاح لذوي اإلعاقة ADA

ستكون نتائج االختبار الخاصة بك متاحة يف غضون  72-24ساعة

ً
صباحا إىل
لطرح سؤال حول كوفيد ،19-اتصل بمركز اتصال كوفيد 19-التابع لـلصحة العامة يف أي يوم من 8:00
مساء :عىل الرقم ( 206-477-3977يتوفر ر
ً
مبجمون فوريون).
7:00
تم التحديث يف  22نيسان /ابريل 2021

يرج
 +يمكن للصم المكفوفي طلب ترجمة مجانية عن طريق لغة االشارة باللمس :ر
زيارة موقع SeattleDBSC.org

