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واسعة  تفتتح مدينة ومقاطعة دنفر موقعًا للمجتمع المحلي إلجراء فحوصات مجانية 

 ( في مركز بيبسي COVID-19) 19-النطاق خاصة بمرض كوفيد

، في موقف للسيارات 19-تطلق مدينة ومقاطعة دنفر موقعًا جديدًا إلجراء فحوصات واسعة النطاق خاصة بمرض كوفيد -دنفر 

ائج متاحة على اإلنترنت في بمركز بيبسي. سيوفر الموقع فحًصا مجانيًا يوميًا لألشخاص الذين يعانون من األعراض. ستكون النت

غضون بضعة أيام، وستوجه نتائج الفحوصات اإليجابية جهود تتبع االتصال بالمدينة. وقد وضعت دنفر هدفًا إلجراء فحوصات لما  

  فردًا يوميًا في هذا الموقع، مع زيادة الطاقة االستيعابية حسب الطلب. 500ال يقل عن 

 

"عملية إعادة فتح االقتصاد بأمان تتطلب إجراء المزيد من الفحوصات، وبدون وجود   حيث قال العمدة مايكل بي هانكوك إن

استراتيجية وطنية للمساعدة في القيام بذلك فقد تدخلت الواليات والمدن لمد يد العون وزيادة القدرة على إجراء الفحوصات لبلدنا".  

لسليم من منحنى الوباء هذا، وأن نتعامل بشكل استباقي مع أي  "فمع المزيد من إجراء الفحوصات، يمكننا أن نبقى على الجانب ا

 تفش مستقبلي ونوقفه قبل أن تتاح له فرصة االنتشار".  

 

صباًحا  8مايو، وسيستمر في العمل يوميًا باستثناء أيام العطالت، من الساعة  22سيبدأ الموقع في إجراء الفحوصات يوم الجمعة، 

مساًء. وسيكون األفراد مسؤولين عن إجراء مسحة األنف بأنفسهم لتسريع العملية وزيادة السالمة. فإن لم يكن  4وحتى الساعة 

 المسحة بأنفسهم بسبب اإلعاقة، فسيقوم الموظفون بتقديم المساعدة.  األفراد قادرين على إجراء

 

للخضوع للفحص، يجب على المقيمين التسجيل قبل القدوم إلى الموقع وجلب وثيقة تثبت أسماءهم مثل بطاقة هوية تحمل صورة  

ية أو فاتورة الهاتف أو المرافق أو  أو بطاقة الهوية المدرس  EBTأو بطاقة  RTD)سواء سارية أو منتهية الصالحية(، أو بطاقة 

بطاقة المكتبة. يمكن تسجيل القاصرين من قبل والديهم. يعتبر التحقق من االسم ضروريًا لتحديد األفراد الذين تم فحصهم عدة  

ابعة  ساعة، وسيتلقى األشخاص الذين يُظهرون نتائج إيجابية للمرض مت 72مرات. سيتم توفير النتائج عبر اإلنترنت في غضون 

 denvergov.orgألغراض تتبع االتصال. التسجيل متاح إلكترونيًا على  (DDPHE) من إدارة الصحة العامة والبيئة في دنفر 

 311مجتمع ممن ليس لديهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت االتصال على الرقم . يمكن ألعضاء الالصفحة الخاصة بالفحص

 للحصول على المساعدة.  

 

. وسيتم توجيه Chopper Circle 1000سيتم إجراء الفحص في موقف السيارات على الجانب الغربي من مركز بيبسي الكائن في 

. ونظًرا ألن الفحص مخصص في المقام األول لألفراد Auraria Parkwayعند التقاطع مع  7th Streetالسيارات إلى شارع 

 الذين يعانون من األعراض، يوصى بعدم المشي أو ركوب الدراجات إلى الموقع.  
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