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PHILADELPHIA — Văn phòng Thành phố Philadelphia, phối hợp với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh 

Hoa Kỳ, Sở Y tế Pennsylvania và Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp Pennsylvania, vừa mở 

một địa điểm xét nghiệm vi-rút Corona COVID-19 kiểu tạt xe qua (drive-through) dành cho các 

công dân được xác định. Địa điểm xét nghiệm dựa trên cộng đồng tại Citizens Bank Park sẽ mở 

cửa hàng ngày từ 2:00 chiều đến 6:00 chiều, bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2020. Địa 

điểm này sẽ mở cửa hàng ngày trong khung giờ nêu trên khi còn đủ dụng cụ xét nghiệm. 

Mặc dù địa điểm xét nghiệm dựa trên cộng đồng này mở cửa cho công chúng, vẫn có những 

tiêu chí nghiêm ngặt để tuyển chọn và xét nghiệm. Không yêu cầu giấy giới thiệu hoặc đơn 

thuốc của bác sĩ. Do số lượng trang thiết bị xét nghiệm có hạn, Sở Y tế Công cộng Philadelphia 

sẽ giới hạn xét nghiệm tại địa điểm này cho các nhóm người đáp ứng điều kiện hạn chế như 

sau: 

• Người trên 50 tuổi VÀ có các triệu chứng phù hợp với triệu chứng của vi-rút Corona 

COVID-19 gây nên. 

• Nhân viên y tế có các triệu chứng phù hợp với vi-rút Corona COVID-19, bao gồm: 

o Nhân viên bệnh viện và phòng khám có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 

o Nhân viên viện dưỡng lão có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 

o Nhân viên trực Dịch vụ Y tế Khẩn cấp 

o Nhân viên chăm sóc y tế tại nhà có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 

Văn phòng Thành phố khuyến cáo mọi người có các triệu chứng của COVID-19 sau đây cần gọi 

cho đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà mình thường liên hệ để tìm hiểu các địa 

điểm xét nghiệm vi-rút Corona. 

Các triệu chứng phổ biến nhất của vi-rút Corona COVID-19: 

• Sốt 

• Ho 

• Khó thở 

Đối với những người thuộc một trong hai nhóm đủ điều kiện để xét nghiệm, địa điểm chỉ tiếp 

nhận người ngồi trong xe 4 bánh, có trần và không phải là phương tiện giải trí hay kinh doanh. 

Địa điểm này không tiếp nhận người đi bộ. 
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Do hạn chế về mặt nhân sự và trang thiết bị, những người không đáp ứng các tiêu chí liệt 

kê ở trên sẽ bị từ chối. Nếu số lượng trang thiết bị xét nghiệm tăng lên, Sở Y tế sẽ mở rộng các 

tiêu chí này. 

Những người đáp ứng các điều kiện và đang cần được xét nghiệm cần mang theo các giấy tờ 

sau để đảm bảo quá trình tiếp nhận và xét nghiệm được suôn sẻ. Lưu ý rằng chúng tôi KHÔNG 

yêu cầu phải xuất trình những giấy tờ sâu đây, tuy nhiên, nếu mang theo sẽ giúp quá trình xử lý 

và thu thập dữ liệu tại địa điểm được thuận lợi hơn. 

• Thẻ căn cước do Chính phủ cấp 

• Thẻ căn cước do cơ sở y tế cấp, nếu có 

• Thẻ bảo hiểm 

Citizens Bank Park tọa lạc tại 1 Citizens Bank Way, Philadelphia, PA 19148. Đi vào từ Đại lộ 

Pattison. Nên lái xe đi về phía nam trên đường số 7 và rẽ phải vào đại lộ Pattison. Cảnh sát 

Philadelphia sẽ có mặt để điều khiển giao thông. 

Thành phố Philadelphia sẽ bố trí nhân sự và điều hành địa điểm xét nghiệm này cùng các tình 

nguyện viên của Cơ quan Y tế Dự phòng Thành phố. Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang gửi cho 

Thành phố trang thiết bị phục vụ địa điểm xét nghiệm này, đồng thời đang phối hợp giao nhận 

và thanh toán cho các xét nghiệm và sẽ thông báo kết quả xét nghiệm cho quý vị. 

Hãy cập nhật thông tin quan trọng liên quan đến địa điểm xét nghiệm và tin tức về COVID-19 

khác bằng cách nhắn tin COVIDPHL gửi đến 888-777 và truy cập trang web chính thức về vi-

rút Corona của thành phố. 
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