Phòng khám Sức khỏe
Cộng đồng
Chúng tôi biết hiện nay có nhiều thay
đồi trong cộng đồng của chúng ta vì
chúng ta đang phải chống lại COVID-19.
Chúng tôi đang làm hết sức mình để cộng
tác với những người trong cộng đồng
chúng ta hầu giúp qúy vị giữ cho mình
được an toàn.
Chúng tôi đang thiết lập một phòng khám
sức khỏe cộng đồng và chích ngừa
cúm đặc biệt, miễn phí cho những người
sống trong vùng Riverwood. Phòng khám
sẽ do nhân viên Nha Y tế vùng Sydney
đảm trách.

Khi nào và Ở đâu
Thứ Năm 30 tháng Tư, 11 giờ sáng đến 2
giờ chiều
Riverwood Community Centre,
151 Belmore Road North, Riverwood
Tại đây chúng tôi có thể:
• Chích ngừa cho quý vị để bảo vệ quý vị
chống lại bệnh cúm.
• Cung cấp cho quý vị thông tin về
COVID-19 và những nhu cầu y tế khác.
• Thử nghiệm về COVID-19
• Có cách thử thanh lọc về y tế cho những
vấn đề khác
• Phát miễn phí cho quý vị một gói Sản
phẩm tự Chăm sóc trong đó có một số món
cần thiết như xà bông và bàn chải đánh
răng để quý vị đem về
• Tặng quý vị bữa ăn miễn phí

[Vietnamese]

Tại sao tôi nên
Điều quan trọng là giữ cho được
mạnh khỏe trong mùa cúm.
COVID-19 là loại siêu vi khuẩn có
khả năng truyền nhiễm rất cao và
có thể gây ra những vấn đề
nghiêm trọng về sức khỏe cho
những người trong cộng đồng
chúng ta. Những người bị các
bệnh kinh niên và những người
lớn tuổi là những người bị ảnh
hưởng nhiều nhất.
Bằng cách thử thanh lọc cho
những người trong cộng đồng,
chúng ta có thể ngăn chặn được
sự lan truyền của siêu vi khuẩn
này.

Thanh lọc y tế là gì?
Nhân viên y tế sẽ hỏi quý vị
những câu hỏi về sức khỏe của
quý vị. Nếu quý vị có bất cứ
triệu chứng nào giống như bệnh
cúm hoặc quý vị lo lắng về sức
khỏe của quý vị, quý vị có thể
thử nghiệm.
Kết quả này có thể cho biết quý
vị có bị nhiễm siêu vi khuẩn
COVID-19 hay không.

