
 

 د درملنې محلونھ (ساحې)  19-پھ ټولنھ کې د کووٻډ
ژوند ژغورونکې درملنھ وړاندیز کوي چې معاینھ یې   19-د معاینې الندې ورکړل شوي محلونھ د ھغو کسانو لپاره د کووٻډ

الندې محل کې نوم لیکنھ  دا کسان باید د یوې معاینې ترسره کولو لپاره پھ  مثبھ وي او د لږ څخھ تر معتدلھ نښې نښانې ولري.
د  تاسې بھ بیا سکرین (معاینھ) شئ او د خپلې درملنې د اختیارونو پھ اړه بھ خبر شئ. وکړي او یو مثبھ پایلھ ترالسھ کړي.

ھیڅ بیمھ، د جیب څخھ بھر فیسونھ  ټولنې د درملنې محلونھ د بیمې الندې او غېر بیمھ شوي کسانو لپاره لومړیتوب لري.
 چې د شخصي پیسو څخھ تادیھ کیږي)، یا اسنادو تھ اړیتا نشتھ.(ھغھ فیسونھ 

 Monoclonalد  ورځو دننھ واخستل شي. 5د ګولۍ پھ بڼھ (شکل) درمل باید د نښو نښانو د پېل څخھ د  یاداښت:
 ورځو دننھ ورکړل شي. 7(مونوکلونال) انټي باډي سیروم باید د نښو نښانو د پېل څخھ د 

 
، د  2101-268 (510)الندې نوم لیکنھ وکړئ یا د اضافي معلوماتو او مالتړ لپاره د درملنې د پوښتنو الین تھ زنګ ووھئ: 

 ورې بجو پ 5:00بجو څخھ د مازیګر  8:30دوشنبې څخھ تر جمعې پورې، د سھار 
_____________________________________________________________________________ 

 
La Clínica de La Raza 

کوڅې پھ کونج کې (کواداالجارا رستورانت   E 12thد بارټ پارکنګ الټ، د ډربي او 
 تھ نږدې) 

 پورې بجو  3:30څخھ تر مازیګر  9:00دوشنبې څخھ تر پبجشنبې پورې، د سھار 
 بجې پورې  1:00بجو څخھ تر   12:00د غرمې ډوډۍ لپاره بند وي د غرمې 

 کې د معاینھ کولو لپاره دلتھ نوم لیکنھ وکړئ  La Clínica de La Razaپھ 
 

Optum Serve Mobile Testing Bus  د)Optum Serve  (د معاینھ کولو ګرځنده بس–  
Horald Way 

2251 Harold Way ،Berkeley ،CA 94701 
 بجو پورې  7:00بجو څخھ د ماښام  7:00د سھار  ھره پنجشنبھ:

 پورې بجو  5:00بجو څخھ تر  4:00بجو، د مازیګر  12:00بجو څخھ د ماسپښین  11:00د سھار  د کارمندانو د تفریح مھالویش:
  دلتھ نوم لیکنھ وکړئ د چټک انټي جن معاینھ د لیدنېڼې بغیر راتلونکو او د لیدنېټو لھ الرې راتلونکو لپاره.  

 لپاره د لیدنېټې بغیر راتلونکو تھ ھرکلی دی.  PCRد 
 ) molnupiravirاو   Paxlovidاو شتون ولري ( عاجلھ درملنھ شتون لري ولې کھ مناسب وي 19-*د کووٻډ

 تھ زنګ ووھئ (انګلیسي/ھسپانوي)  1123-634 (888)د کومو پوښتنو لپاره مھرباني وکړئ 
 

Optum Serve Mobile Testing Bus - Meyer Sound 

2832 San Pablo Ave. ،Berkeley ،CA 94702 
 بجو پورې  7:00بجو څخھ د ماښام  7:00د سھار  ھره چارشنبھ: 

 بجو پورې  5:00بجو څخھ تر  4:00بجو، د مازیګر  12:00بجو څخھ د ماسپښین  11:00د سھار  د کارمندانو د تفریح مھالویش:
 لیکنھ وکړئ  دلتھ نومد چټک انټي جن معاینھ د لیدنېڼې بغیر راتلونکو او د لیدنېټو لھ الرې راتلونکو لپاره.  

 لپاره د لیدنېټې بغیر راتلونکو تھ ھرکلی دی.  PCRد 
 ) molnupiravirاو  Paxlovidعاجلھ درملنھ شتون لري ولې کھ مناسب وي او شتون ولري ( 19-*د کووٻډ

 تھ زنګ ووھئ (انګلیسي/ھسپانوي)  1123-634 (888)د کومو پوښتنو لپاره مھرباني وکړئ 
 

  

https://www.primarybio.com/r/laclinica?registration_type=general_public
https://lhi.care/covidtesting
https://lhi.care/covidtesting


Optum Serve Mobile Testing Bus - West Berkeley Service Center   د غربي بارکلی)
د خدمتونو مرکز) 

1900 6th St. ،Berkeley ،CA 94710 
 بجو پورې  8:00بجو څخھ د ماښام  8:00د سھار  د دوشنبې څخھ تر جمعې پوري:

 بجو پورې  6:00بجو څخھ تر  5:00بجې، د ماښام   1:00بجو څخھ تر  12:00د ماسپښین  مھالویش:د کارمندانو د تفریح 
 دلتھ نوم لیکنھ وکړئ د چټک انټي جن معاینھ د لیدنېڼې بغیر راتلونکو او د لیدنېټو لھ الرې راتلونکو لپاره.  

 ټې بغیر راتلونکو تھ ھرکلی دی. لپاره د لیدنې  PCRد 
) molnupiravirاو  Paxlovidعاجلھ درملنھ شتون لري ولې کھ مناسب وي او شتون ولري ( 19-*د کووٻډ

تھ زنګ ووھئ (انګلیسي/ھسپانوي)  1123-634 (888)د کومو پوښتنو لپاره مھرباني وکړئ 

Optum Serve Mobile Testing Bus - City of Refuge )د پناه ښار(
 CA 94621 ،Oakland ،8400 Enterprise Way

سھ شنبھ او چارشنبھ: د سھار 8:00 بجو څخھ د مازیګر 4:00 بجو 
 بجې پورې   1:00بجو څخھ تر  12:00د ماسپښین  د کارمندانو د تفریح مھالویش:پورې  

 دلتھ نوم لیکنھ وکړئ د چټک انټي جن معاینھ د لیدنېڼې بغیر راتلونکو او د لیدنېټو لھ الرې راتلونکو لپاره.  
 لپاره د لیدنېټې بغیر راتلونکو تھ ھرکلی دی.  PCRد 

) molnupiravirاو   Paxlovidتون ولري (عاجلھ درملنھ شتون لري ولې کھ مناسب وي او ش 19-*د کووٻډ
 تھ زنګ ووھئ (انګلیسي/ھسپانوي)  1123-634 (888)د کومو پوښتنو لپاره مھرباني وکړئ 

Optum Serve Mobile Testing Bus - Oakland Coliseum
7200 San Leandro Blvd. ،Oakland ،CA 94621 

 د معاینې ځای د پارګنک الټ شاتھ موقعیت لري 
 بجو پورې  7:00بجو څخھ د ماښام  7:00د سھار  دوشنبھ:ھره 

 بجو پورې  5:00بجو څخھ تر ماښام  4:00بجو، د مازیګر  12:00بجو څخھ د ماسپښین  11:00د سھار  د کارمندانو د تفریح مھالویش:
 دلتھ نوم لیکنھ وکړئ د چټک انټي جن معاینھ د لیدنېڼې بغیر راتلونکو او د لیدنېټو لھ الرې راتلونکو لپاره.  

 لپاره د لیدنېټې بغیر راتلونکو تھ ھرکلی دی.  PCRد 
) molnupiravirاو   Paxlovidعاجلھ درملنھ شتون لري ولې کھ مناسب وي او شتون ولري ( 19-*د کووٻډ

 تھ زنګ ووھئ (انګلیسي/ھسپانوي)  1123-634 (888)د کومو پوښتنو لپاره مھرباني وکړئ 

Optum Serve Mobile Testing Bus - West Oakland BART Station  د غربي اکلېنډ)
بارټ سټېشن) 

1451 7th St. ،Oakland ،CA 94607 
 بجو پورې  4:00بجو څخھ د ماښام   8:00د سھار   پنجشنبھ او جمعھ:

 بجو پورې  12:00بجو څخھ د ماښام  11:00د سھار  د کارمندانو د تفریح مھالویش:
 دلتھ نوم لیکنھ وکړئ د چټک انټي جن معاینھ د لیدنېڼې بغیر راتلونکو او د لیدنېټو لھ الرې راتلونکو لپاره.

 لپاره د لیدنېټې بغیر راتلونکو تھ ھرکلی دی.  PCRد 
) molnupiravirاو   Paxlovidعاجلھ درملنھ شتون لري ولې کھ مناسب وي او شتون ولري ( 19-*د کووٻډ

 تھ زنګ ووھئ (انګلیسي/ھسپانوي)  1123-634 (888)د کومو پوښتنو لپاره مھرباني وکړئ 

https://lhi.care/covidtesting
https://lhi.care/covidtesting
https://lhi.care/covidtesting
https://lhi.care/covidtesting


Optum Serve Mobile Bus Testing - Wes Oakland Health Council  د غربي اوکلېنډ)
 روغتیا مرکز) 

700 Adeline Street ،Oakland ،CA 94607 
 بجو پورې  4:00بجو څخھ د ماښام   8:00د سھار   پنجشنبھ او جمعھ:

 پورې بجو  12:00بجو څخھ د ماښام  11:00د سھار  د کارمندانو د تفریح مھالویش:
 دلتھ نوم لیکنھ وکړئ د چټک انټي جن معاینھ د لیدنېڼې بغیر راتلونکو او د لیدنېټو لھ الرې راتلونکو لپاره.  

 لپاره د لیدنېټې بغیر راتلونکو تھ ھرکلی دی.  PCRد 
 ) molnupiravirاو   Paxlovidاو شتون ولري (عاجلھ درملنھ شتون لري ولې کھ مناسب وي  19-*د کووٻډ

 تھ زنګ ووھئ (انګلیسي/ھسپانوي)  1123-634 (888)د کومو پوښتنو لپاره مھرباني وکړئ 
 

Optum Serve Mobile Testing Bus - Bay Fair Bart Station 15242 Hesperian Blvd. ،San Leandro  ،
CA 94578 

 بجو پورې  7:00ماښام بجو څخھ د  7:00د سھار  پنجشنبھ:
 بجو پورې  5:00بجو څخھ تر ماښام  4:00بجو، د مازیګر  12:00بجو څخھ د ماسپښین  11:00د سھار  د کارمندانو د تفریح مھالویش:

 دلتھ نوم لیکنھ وکړئ د چټک انټي جن معاینھ د لیدنېڼې بغیر راتلونکو او د لیدنېټو لھ الرې راتلونکو لپاره.  
 لپاره د لیدنېټې بغیر راتلونکو تھ ھرکلی دی.  PCRد 

 ) molnupiravirاو  Paxlovidعاجلھ درملنھ شتون لري ولې کھ مناسب وي او شتون ولري ( 19-*د کووٻډ
 بغیر لیدڼیټې راتلونکو تھ ھرکلی، ولي د یوې لیدنیټې اخستل ډٻره سپارښتنھ کیږي. 

 تھ زنګ ووھئ (انګلیسي/ھسپانوي)  1123-634 (888)د کومو پوښتنو لپاره مھرباني وکړئ 
 

Optum Serve Mobile Testing Bus -   دRobert Livermore  ټولنیز مرکز 

4444 East Avenue ،Livermore CA 94550 
 (لویوال ایوینو) اړخ کې ده  Loyola Avenueد معاینھ کولو محل تھ د داخلیدو الر پھ 

 بجو پورې  7:00بجو څخھ د ماښام  7:00د سھار  جمعھ:
 بجو پورې  5:00بجو څخھ تر ماښام  4:00بجو، د مازیګر  12:00بجو څخھ د ماسپښین  11:00د سھار  د کارمندانو د تفریح مھالویش:

 دلتھ نوم لیکنھ وکړئ راتلونکو لپاره.    د چټک انټي جن معاینھ د لیدنېڼې بغیر راتلونکو او د لیدنېټو لھ الرې
 لپاره د لیدنېټې بغیر راتلونکو تھ ھرکلی دی.  PCRد 

 ) molnupiravirاو   Paxlovidعاجلھ درملنھ شتون لري ولې کھ مناسب وي او شتون ولري ( 19-*د کووٻډ
 تھ زنګ ووھئ (انګلیسي/ھسپانوي)  1123-634 (888)د کومو پوښتنو لپاره مھرباني وکړئ 

 

Optum Serve Mobile Testing Bus - Dublin/Pleasanton BART Station 
5801 Owens Drive ،Pleasanton CA 94588  (بس د پالزنټون اړخ تھ موقعیت لري) 

  بجو پورې 4:00بجو څخھ د مازیګر  8:00د سھار  دوشنبھ:
 بجې پورې   1:00بجو څخھ تر  12:00د ماسپښین  د کارمندانو د تفریح مھالویش:

 دلتھ نوم لیکنھ وکړئ د چټک انټي جن معاینھ د لیدنېڼې بغیر راتلونکو او د لیدنېټو لھ الرې راتلونکو لپاره.  
 لپاره د لیدنېټې بغیر راتلونکو تھ ھرکلی دی.  PCRد 

 ) molnupiravirاو  Paxlovidعاجلھ درملنھ شتون لري ولې کھ مناسب وي او شتون ولري ( 19-*د کووٻډ
 تھ زنګ ووھئ (انګلیسي/ھسپانوي)  1123-634 (888)د کومو پوښتنو لپاره مھرباني وکړئ 

https://lhi.care/covidtesting
https://lhi.care/covidtesting
https://lhi.care/covidtesting
https://lhi.care/covidtesting



