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یس ش یم COVID-19 گانیبه تست را دنور دستر   دهد  را گستر
 

بصورت ارایه خدمات داخل  19-کویدرایگان  تست در حال افزایش دسترسی به دنور  کانتی اداره و شهر  –دنور 
یم باشد برای همه کسانی که احتمال یم رود در معرض ویروس قرار گرفته اند و آنهانی که قصد بازگشت به کار خودرو 

یس، افرادی که د ش دستر را ندارند  19-ر حال حاضی عالیم بیماری کویدرا در این مرحله از بازگشانی دارند. با این گستر
اما فکر میکنند که در تماس با بیمار کرونانی بوده اند، یا توسط کارفرمای خود ملزم به انجام تست شده اند، حاال 

ایط ثبت نام برای تست رایگان یم باشند.   واجد شر
دارای عالیم بیماری ارایه خواهد کرد. نتایج آزمایش ظرف این مرکز، خدمات تست رایگان را بصورت روزانه برای افراد 

س خواهد بود و تستهای مثبت به مرکز ردیانی تماسها اطالع داده خواهد شد. دنور   چند روز بصورت آنالین در دستر
ان   500انجام حداقل روزانه  ی تست را در این مرکز هدف خود قرار داده که امکان افزایش ظرفیت آن، بسته به مت 

 قاضا، وجود دارد. ت
 

 Denver Department ofدنور ) زیست طیو مح اداره سالمت عمویمبعالوه، کسانی که توسط دولت و یا 

Public Health & Environment (DDPHE))   ی با آنها تماس گرفته شده است هم توصیه میشود جهت پیگت 
ی ثبت نام کنند و در مرکز  testing site-Denver’s COVID 19که در اشع وقت در سایت  واقع در   تست گت 
 پپیس سنتر تست بدهند. 

 
یس به تست در دنور  "افزایش  ( اظهار داشت: Mayor Michael B. Hancock شهردار مایکل ب هانکوک ) دستر

یس برای افراد بیشتر شامل کسانی   ی گفت " افزایش ظرفیت و دستر یک اولویت بسیار مهم بوده است،" وی همچنی 
نیستند برای غلبه بر شیوع بیماری و قرار دادن شهر در مست    19-ای عالیم بیماری کویدکه در حال حاضی دار 

وری و حیانر است."  بهبودی ضی
 
ی در پارکینگ مرک   در تقاطع. ورودی مرکز ( قرار دارد Pepsi Centerدر سمت غرب پپیس سنتر ) Priusز تست گت 

ی از خیابان . یم باشد  Auraria Parkway  و  7th Streetخیابان هفتم  و یا   Speerامکان ورود به مرکز تست گت 
 وجود ندارد.  Pepsi Centerورودی اصیل پپیس سنتر 

 

وع به کار آن در تاری    خ  ی از زمان شر انجام داده  نفر تست  400 برای بیش از یم تاکنون روزانه  22این مرکز تست گت 
است و امکان افزایش ظرفیت در صورت نیاز را دارا یم باشد. نتایج ظرف سه ایل چهار روز آماده یم شود که با ثبت  

 Denver )  در تلفن هوشمند یا با تماس با خط تلفن پرستار  LabCorp، دانلود آپ LabCorpنام در وبسایت 

Health NurseLineی نتایج به خط س  در دستر  1876-389-303 ( به شماره خواهد بود. افرادی که برای گرفیر
ی به آنها داده شده داشته باشند و  پرستاری زنگ یم زنند یم بایست شماره آی دی تست خود را که در روز تست گت 

 بدهند. 
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ی همه روزه از ساعت هشت صبح ایل چهار بعدظهر، بغت  از روزهای تعطیل، باز یم باشد.    یاافراد بر  مرکز تست گت 
ی نمونه بزاق  یاجرا خودشان مسئول ،منی یا شی روند و افزا عی    تس  خود خواهند بود. اگر شخیص به دلیل   نی یب گرفیر

د، کارکنان کمک خواهند کرد.   نمیتواند که خودش نمونه بزاق بینی خود را بگت 
 

( انجام دهند و مدریک که نام و هویت آنها  register onlineشهروندان باید قبل از آمدن به محل، ثبت نام آنالین )
را تایید کند همراه خود داشته باشند. مداریک مانند مدرک شناسانی عکس دار )معتتی یا اعتبار گذشته / انقضا شده(،  

فوداستمپ، کارت شناسانی مدرسه، قبض یا بیل تلفن یا اجاره   / EBT( ، کارت RTD passار اتوبوس )بلیط اسم د
ل، یا کارت کتابخانه. افراد زیر سن میتوانند همراه والدین خود ثبت نام کنند. تایید نام برای شناسانی افرادی که  ی متی

آنها مثبت باشد از سمت اداره سالمت عمویم و محیط چندین بار تست داده اند الزایم میباشد. کسانی که تست 
( جهت راهنمانی و ردیانی  Denver Department of Public Health & Environment (DDPHE) دنور )

ی خواهند شد نت ندارند میتوانند برای ثبت نام به شماره تماس ها پیگت  یس به اینتر ند.  311. افراد جامعه که دستر  تماس بگت 
 

ده اخبا تظاه ی  ت  رات گستر  COVID-19در مورد احتمال انتقال  به کار، نگرانی  مردماز  یار یها و بازگشت بس تیمحدود و برداشیر
ی ب کت کننده ااداره شهر ،  نیزرگتر وجود دارد. بنابراافراد در تجمعات ب  ی  را  گانیرا COVID-19تست  تمایل دارد که   یهر شر

ی رایگان م و  انجام تست یفرد برا تولد  خی    که فقط نام و تار   توضیح نانیاطم  نیبا ا راجعه کند،انجام دهد، به مرکز تست گت 
 شود.  د ییتأ د یمحرمانه با جینتا افتیدر 
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