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THÀNH PHỐ GARDEN GROVE CÓ ĐỊA ĐIỂM XÉT NGHIỆM
COVID-19 MIỄN PHÍ CHO CƯ DÂN

County of Orange và nhóm y tế 360 Clinic hiện cung cấp xét nghiệm COVID-19 miễn phí
cho tất cả cư dân Garden Grove và Orange County tại hai địa điểm tại Thành phố Garden Grove.
Một điểm thử nghiệm nằm tại Civic Center Park, gần Trung tâm cao niên H. Louis Lake Senior
Center của Thành phố, địa chỉ là 11300 Stanford Avenue; và địa điểm còn lại tọa lạc tại Công
viên Magnolia Park, địa chỉ 11402 Magnolia Street. Xét nghiệm từ 9:00 giờ sáng đến 3:00 giờ
chiều, Thứ Hai và Thứ Tư tại địa chỉ 11300 Stanford Avenue; Thứ Ba và Thứ Năm tại địa chỉ
11402 Magnolia Street. Muốn làm xét nghiệm COVID-19, cư dân yêu cầu phải làm hẹn trực
tuyến (online) tại www.360clinic.md, nhấn vào ‘No Cost Testing’.
Thị trưởng Garden Grove ông Steve Jones chia sẻ, “Với con số người nhiễm COVID-19
ngày càng gia tăng, Thành phố lập tức tiến hành các biện pháp để giúp duy trì sức khỏe và sự an
toàn của cộng đồng và giúp tiến gần hơn với việc chống lại virus.”
Cá nhân khi đến hẹn phải mang theo giấy tờ tùy thân (ID) có hình, có địa chỉ và điện
thoại di động để liên lạc với nhân viên nhóm y tế 360 trong quá trình xét nghiệm. Mỗi cá nhân
sẽ nhận được một bộ tự xét nghiệm và hoàn thành bộ xét nghiệm tại chỗ, sau đó gửi lại bộ dụng
cụ này cho nhân viên nhóm y tế 360 Clinic. Kết quả sẽ được gửi bằng tin nhắn hoặc gửi qua
email trong vòng 24 đến 48 giờ.
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Cá nhân khi đến xét nghiệm phải tuân theo các hướng dẫn về an toàn sức khỏe COVID-19
bằng cách đeo khẩu trang che mặt và giữ khoảng cách ít nhất 6-feet với những người khác bên
ngoài hộ gia đình của họ.
Các địa điểm xét nghiệm COVID-19 miễn phí có trên toàn Quận Cam, bao gồm hai địa
điểm thử nghiệm ngồi trong xe tọa lạc tại Anaheim Convention Center, 800 W. Katella Avenue,
và khu Costa Mesa Fairgrounds, tọa lạc tại 1167 Arlington Drive, Cổng số 4. Để hẹn xét nghiệm
ngồi trong xe, xin truy cập trang occovid19.ochealthinfo.com/supersite.
Thành phố tiếp tục khuyến khích người dân ở nhà nếu có thể; đeo khăn che mặt ở nơi
công cộng; giữ khoảng cách xã hội với những người bên ngoài hộ gia đình của mình, và thực
hành thói quen vệ sinh cá nhân tốt.
Để biết thêm thông tin về các địa điểm xét nghiệm COVID-19 miễn phí ở Garden Grove,
hãy truy cập www.360clinic.md.
Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập trang ggcity.org/coronavirus, theo dõi trang
Facebook của Thành phố @GardenGroveCityHall và tải ứng dụng di động Garden Grove để nhận
những cập nhật từ Thành phố.
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