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را در پپیس   19- کانتی دنور، مرکز بزرگ و رایگان تست کوید  اداره شهر و 
 سنتی افتتاح یم نماید. 

بصورت ارایه خدمات داخل    19-کوید تست بزرگ و جدید مرکز  یک اندازی راه حال در  دنور  کانتی اداره و شهر  –دنور 
خدمات تست رایگان را بصورت روزانه برای افراد دارای   مرکز،( یم باشد. این Pepsi Centerخودرو در پارکینگ پپیس سنتر )

س خواهد بو  د و تستهای مثبت به مرکز عالیم بیماری ارایه خواهد کرد. نتایج آزمایش ظرف چند روز بصورت آنالین در دستر
تست را در این مرکز هدف خود قرار داده که امکان   500دنور انجام حداقل روزانه  ا اطالع داده خواهد شد. ردیابی تماسه

ان تقاضا  ،افزایش ظرفیت آن ز  وجود دارد.  ،بسته به مت 
 

اتژی میل برای انجام این امر، ایالتها و شهرها "بازگشابی اقتصادی بصورت ایمن نیازمند تستهای بیشتر است  ، و بدون یک استر
 Mayor تا ظرفیت انجام تست کشور را افزایش دهند،" شهردار مایکل ب هانکوک ) در این زمینه پیش قدم شده اند 

Michael B. Hancockما میتوانیم در سمت راست ، و  بمانیم،  منحنز شیوع این  ( اظهار داشت. "با انجام تست های بیشتر
ده بیماری در آینده باشیم و آن را قبل از اینکه شانس شیوع پیدا کند متوقف کنیم".   مانع شیوع گستر

 

وع میکند و روزانه از ساعت هشت صبح ایل چهار بعدظهر  May 22یم ) 22این محل، از جمعه  ( ثبت نام برای تست را شر
ز نمونه   یاجرا خودشان مسئول ،منز یا شیروند و افزا عی    تس  یافراد برا بغت  از روزهای تعطیل مشغول کار خواهد بود.  گرفتر

د، کارکنان کمک  خود  نز یب بزاق خواهند بود. اگر شخیص به دلیل معلولیت نمیتواند که خودش نمونه بزاق بینز خود را بگت 
 خواهند کرد. 

 

دهند و مدریک که نام و هویت آنها را تایید کند همراه  برای دریافت تست، شهروندان باید قبل از آمدن به محل، ثبت نام انجام
خود داشته باشند. مداریک مانند مدرک شناسابی عکس دار )معتتی یا اعتبار گذشته / انقضا شده(، بلیط اسم دار اتوبوس  

(RTD pass )  ، کارتEBT /   ل، یا کارت ز کتابخانه. افراد زیر فوداستمپ، کارت شناسابی مدرسه، قبض یا بیل تلفن یا اجاره متز
سن میتوانند همراه والدین خود ثبت نام کنند. تایید نام برای شناسابی افرادی که چندین بار تست داده اند الزایم میباشد.  

، و کسابز که تست آنها مثبت باشد از سمت اداره سالمت  ساعت بصورت آنالین ارائه خواهد شد  72نتایج آزمایش در مدت 
( جهت ردیابی تماس  Denver Department of Public Health & Environment (DDPHE) ر )عمویم و محیط دنو 

ی خواهند شد. ثبت نام بصورت آنالین د ننر  رها پیگت  امکان پذیر یم باشد. افراد     testing pagedenvergov.orgآدرس اینتر
نت ندارند  یس به اینتر ند.  311میتوانند برای ثبت نام به شماره جامعه که دستر  تماس بگت 

 

انجام   Chopper Circle 1000( به آدرس Pepsi Centerانجام تست در محل پارکینگ واقع در سمت غرب پپیس سنتر )
هدایت خواهند شد. از آنجابی که   7th Streetبه داخل خیابان هفتم  Auraria Parkway در تقاطع یم گردد. خودروها 

برای کسابز یم باشد که دارای عالیم بیماری هستند، ورود به محل بصورت پیاده / قدم زدن و با دوچرخه به  اصوال تست ها 
 هیچ وجه توصیه نمیگردد. 
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