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Thành phố và Quận Denver Mở Địa điểm Xét nghiệm Cộng đồng COVID-

19 Miễn phí, Quy mô Lớn tại Pepsi Center  

Denver -  Thành phố và Quận Denver đang triển khai một địa điểm xét nghiệm COVID-19 mới, quy mô 

lớn, ngay trong xe ở một bãi đậu xe của Pepsi Center. Địa điểm này sẽ cung cấp xét nghiệm miễn phí 

hàng ngày cho những người có triệu chứng. Kết quả sẽ được đăng trực tuyến trong vòng một vài ngày 

và các xét nghiệm dương tính sẽ thông báo cho các nỗ lực truy tìm nguồn tiếp xúc của thành phố. 

Denver đã đặt mục tiêu xét nghiệm ít nhất 500 người mỗi ngày tại địa điểm này, với số lượng tăng lên 

tùy theo nhu cầu.  

 

Thị trưởng Michael B. Hancock cho biết, "Việc mở cửa nền kinh tế một cách an toàn đòi hỏi phải xét 

nghiệm nhiều hơn, và vì không có chiến lược quốc gia để giúp thực hiện việc này, các tiểu bang và 

thành phố đã gánh vác trọng trách để tăng khả năng xét nghiệm của đất nước chúng ta. Với nhiều xét 

nghiệm hơn, chúng ta có thể ở bên phải của đồ thị dịch tễ này, vượt qua mọi sự bùng phát trong tương 

lai và ngăn chặn chúng trước khi chúng có cơ hội lan rộng."  

 

Địa điểm này sẽ bắt đầu thực hiện các xét nghiệm vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 và sẽ tiếp tục hoạt 

động hàng ngày, trừ các ngày lễ, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mọi người sẽ tự dùng tăm lấy dịch mũi 

để đẩy nhanh quy trình và tăng tính an toàn. Nếu người nào không thể tự dùng tăm bông lấy dịch do 

khuyết tật, nhân viên sẽ hỗ trợ.  

 

Để được xét nghiệm, cư dân nên đăng ký trước khi đến địa điểm và mang theo tài liệu một giấy tờ xác 

minh tên như ID có ảnh (hiện tại hoặc đã hết hạn), thẻ RTD, thẻ EBT, ID trường học, điện thoại hoặc hóa 

đơn tiện ích hoặc thẻ thư viện. Phụ huynh có thể đăng ký cho con tuổi vị thành niên. Cần thiết phải xác 

minh tên để xác định những người đã được xét nghiệm nhiều lần. Kết quả sẽ được cung cấp trực tuyến 

trong vòng 72 giờ và những người có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được theo dõi từ Bộ Y tế và Môi 

trường Công cộng Denver (Denver Department of Public Health & Environment, DDPHE) cho những mục 

đích truy tìm nguồn tiếp xúc. Có thể đăng ký trực tuyến tại trang mạng xét nghiệm denvergov.org . Các 

thành viên cộng đồng không thể truy cập internet có thể gọi đến số 311 để được trợ giúp đăng ký.  

 

Xét nghiệm sẽ được thiết lập tại bãi đậu xe ở phía tây của Pepsi Center, 1000 Chopper Circle. Ô tô sẽ 

được chỉ dẫn để vào 7th Street tại ngã tư với Auraria Parkway. Vì xét nghiệm chủ yếu dành cho những 

người có triệu chứng, không khuyến khích việc đi bộ hoặc đi xe đạp đến địa điểm.                                       
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