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Denver Mở rộng Tiếp cận Xét nghiệm COVID-19 Miễn 

phí  
 

Denver - Thành phố và Quận Denver đang mở rộng tiếp cận xét nghiệm COVID-19 
miễn phí, ngay trong xe cho bất kỳ ai có khả năng bị nhiễm vi rút và những người quay 
trở lại làm việc trong giai đoạn phục hồi hiện nay. Với việc mở rộng tiếp cận, những 
người hiện không có triệu chứng COVID-19 nhưng tin rằng họ đã tiếp xúc với người 
mắc COVID-19, hoặc được chủ hãng của họ cho là cần thiết, hiện đủ điều kiện để đăng 
ký xét nghiệm miễn phí.  
 
Ngoài ra, những người đã được Tiểu bang hoặc Sở Y tế Công Cộng và Môi trường 
Denver (Denver Department of Public Health & Environment, DDPHE) liên hệ do mục 
đích truy tìm người tiếp xúc cũng được khuyến khích đăng ký xét nghiệm sớm nhất có 
thể tại địa điểm xét nghiệm COVID-19 của Denver, ở Pepsi Center (Trung tâm Pepsi). 
 
Thị trưởng Michael B. Hancock cho biết, "Việc gia tăng tiếp cận xét nghiệm ở Denver là 
một ưu tiên lớn. Việc nâng cao năng lực và tiếp cận cho nhiều người hơn, kể cả những 
người không có triệu chứng COVID-19, là quan trọng để vượt qua đại dịch này và đưa 
thành phố của chúng ta lên đường hồi phục."  
 
Địa điểm xét nghiệm nằm trong bãi đậu xe Prius ở đầu tây của Pepsi Center. Lối vào ở 
đường 7th St và Auraria Parkway. Không thể tiếp cận địa điểm xét nghiệm từ Speer hay 
ở lối vào chính của Pepsi Center.    
 
Địa điểm này đã làm xét nghiệm cho hơn 400 người mỗi ngày kể từ khi mở vào ngày 
22 tháng 5, với khả năng tăng công suất khi cần thiết. Kết quả xét nghiệm được cung 
cấp trong vòng ba đến bốn ngày bằng cách đăng ký trên trang mạng của LabCorp, tải 
ứng dụng LabCorp về điện thoại thông minh hoặc gọi cho Đường dây Y tá Denver 
Health NurseLine theo số 303-389-1876. Những người gọi Đường dây Y tá để biết kết 
quả qua điện thoại sẽ phải cung cấp số ID xét nghiệm được cung cấp cho họ vào ngày 
họ được xét nghiệm.    
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Địa điểm xét nghiệm mở cửa hàng ngày, trừ các ngày lễ, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. 
Mọi người sẽ phải tự dùng tăm bông lấy dịch mũi để đẩy nhanh quy trình và tăng tính 
an toàn. Nếu người nào không thể tự làm, nhân viên sẽ hỗ trợ.  
 
Cư dân nên đăng ký trực tuyến trước khi đến địa điểm và mang theo một giấy tờ xác 
minh tên như ID có ảnh (hiện tại hoặc đã hết hạn), thẻ RTD, thẻ EBT, ID trường học, 
hóa đơn 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. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được 
hướng dẫn theo dõi từ DDPHE cho mục đích truy tìm người tiếp xúc. Thành viên cộng 
đồng không thể truy cập internet có thể gọi đến số 311 để được trợ giúp. 
 
Với các cuộc biểu tình lớn gần đây, bên cạnh việc nới lỏng các hạn chế và nhiều người 
trở lại làm việc, có lo ngại về khả năng lây truyền COVID-19 giữa những người tham 
gia các buổi tụ tập lớn hơn. Do đó, thành phố khuyến khích bất kỳ người tham gia nào 
muốn được xét nghiệm COVID-19 miễn phí tại địa điểm xét nghiệm miễn phí của 
Denver - với sự đảm bảo rằng chỉ cần xác minh tên và ngày sinh của một người là đủ 
để được xét nghiệm và nhận kết quả bảo mật. 
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