
 

Các Địa Điểm Điều Trị COVID-19 trong Cộng Đồng 
Những địa điểm thử nghiệm sau đây điều trị COVID-19 cho người có kết quả dương tính và có 
triệu chứng nhẹ đến trung bình. Những người này cần ghi danh thử nghiệm ở địa điểm dưới đây 
và có kết quả dương tính. Sau đó quý vị sẽ được khám thăm dò rồi cho thông tin về các lựa chọn 
điều trị. Các địa điểm điều trị cộng đồng ưu tiên cho người không được bảo hiểm và không có 
bảo hiểm. Không có bảo hiểm, không đủ tiền xuất xúi, hoặc tài liệu bắt buộc.  

Ghi chú: Cần dùng thuốc dạng viên trong vòng 5 ngày sau khi bắt đầu có triệu chứng. Cần 
truyền kháng thể đơn dòng trong vòng 7 ngày sau khi bắt đầu có triệu chứng. 
 
Ghi danh dưới đây hoặc gọi Đường Dây Thắc Mắc về Điều Trị để biết thêm thông tin và 
được hỗ trợ: (510) 268-2101, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30 sáng. - 5:00 chiều. 
_____________________________________________________________________________ 
 
La Clínica de La Raza 
Bãi đậu xe BART, ở góc đường Derby và E 12th street, (gần nhà 
hàng Guadalajara) 
Thứ Hai - Thứ Năm 9:00 sáng. - 3:30 chiều. 
Đóng cửa ăn trưa 12:00 trưa - 1:00 chiều. 
Ghi danh thử nghiệm tại La Clínica de La Raza ở đây 

 

Xe Buýt Thử Nghiệm Di Động Optum – Harold Way 
2251 Harold Way, Berkeley, CA 94701  
Thứ Ba hàng tuần: 7:00 sáng - 7:00 tối.  
Giờ nghỉ của nhân viên: 11:00 trưa -12:00 trưa, 4:00 chiều - 5:00 tối.                                                              
Có thử nghiệm Kháng Nguyên Nhanh cho người đến thăm khám lấy hẹn trước hoặc không.  Ghi danh ở đây 
 làm thử nghiệm PCR. Chúng tôi nhận người đến thăm khám không hẹn trước. 
*Có điều trị COVID-19 ngay nếu phù hợp và có sẵn (Paxlovid và molnupiravir) 
Xin gọi số (888) 634-1123 (tiếng Anh/Tây Ban Nha) nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào) 

 

Xe Buýt Thử Nghiệm Di Động Optum - Meyer Sound 
2832 San Pablo Ave., Berkeley, CA 94702  
Thứ Tư hàng tuần: 7:00 sáng - 7:00 tối.  
Giờ nghỉ của nhân viên: 11:00 trưa -12:00 trưa, 4:00 chiều - 5:00 chiều.  
Có thử nghiệm Kháng Nguyên Nhanh cho người đến thăm khám lấy hẹn trước hoặc không.  Ghi danh ở 
đây  làm thử nghiệm PCR. Chúng tôi nhận người đến thăm khám không hẹn trước. 
*Có điều trị COVID-19 ngay nếu phù hợp và có sẵn (Paxlovid và molnupiravir) 
Xin gọi số (888) 634-1123 (tiếng Anh/Tây Ban Nha) nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào) 
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Xe Buýt Thử Nghiệm Di Động Optum – Trung Tâm Dịch Vụ Tây Berkeley 
1900 6th St. Berkeley, CA 94710  
Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng  –  8:00 tối.  
Giờ nghỉ của nhân viên: 12:00 trưa - 1:00 trưa, 5:00 chiều - 6:00 chiều. 
 Có thử nghiệm Kháng Nguyên Nhanh cho người đến thăm khám lấy hẹn trước hoặc không.  Ghi danh ở 
đây làm thử nghiệm PCR. Chúng tôi nhận người đến thăm khám không hẹn trước. 
*Có điều trị COVID-19 ngay nếu phù hợp và có sẵn (Paxlovid và molnupiravir)
Xin gọi số (888) 634-1123 (tiếng Anh/Tây Ban Nha) nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào)

Xe Buýt Thử Nghiệm Di Động Optum - Thành Phố Refuge
8400 Enterprise Way, Oakland, CA 94621 
Thứ Ba và Thứ Tư: 8:00 sáng – 4:00 chiều.  
Giờ nghỉ của nhân viên: 12:00 trưa - 1:00 trưa.  
Có thử nghiệm Kháng Nguyên Nhanh cho người đến thăm khám lấy hẹn trước hoặc không.  Ghi danh ở 
đây làm thử nghiệm PCR. Chúng tôi nhận người đến thăm khám không hẹn trước. 
*Có điều trị COVID-19 ngay nếu phù hợp và có sẵn (Paxlovid và molnupiravir)
Xin gọi số (888) 634-1123 (tiếng Anh/Tây Ban Nha) nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào)

Xe Buýt Thử Nghiệm Di Động Optum - Oakland Coliseum
7200 San Leandro Blvd., Oakland, CA 94621  
Thử nghiệm ở bãi đậu xe phía sau  
Thứ Hai hàng tuần: 7:00 sáng - 7:00 tối.  
Giờ nghỉ của nhân viên: 11:00 trưa - 12:00 trưa, 4:00 chiều - 5:00 chiều. Có thử nghiệm Kháng Nguyên 
Nhanh cho người đến thăm khám lấy hẹn trước hoặc không.  Ghi danh ở đây làm thử nghiệm PCR. 
Chúng tôi nhận người đến thăm khám không hẹn trước. 
*Có điều trị COVID-19 ngay nếu phù hợp và có sẵn (Paxlovid và molnupiravir)
Xin gọi số (888) 634-1123 (tiếng Anh/Tây Ban Nha) nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào)

Xe Buýt Thử Nghiệm Di Động Optum - Trạm BART Tây Oakland
1451 7th St., Oakland, CA 94607 
Thứ Năm và Thứ Sáu: 8:00 sáng - 4:00 tối.  
Giờ nghỉ của nhân viên: 11:00 trưa - 12:00 trưa.  
Có thử nghiệm Kháng Nguyên Nhanh cho người đến thăm khám lấy hẹn trước hoặc không. Ghi danh ở 
đây làm thử nghiệm PCR. Chúng tôi nhận người đến thăm khám không hẹn trước. 
*Có điều trị COVID-19 ngay nếu phù hợp và có sẵn (Paxlovid và molnupiravir)
Xin gọi số (888) 634-1123 (tiếng Anh/Tây Ban Nha) nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào
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Xe Buýt Thử Nghiệm Di Động Optum - Hội Đồng Sức Khỏe Tây Oakland  
700 Adeline Street, Oakland, CA 94607 
 Thứ Năm và Thứ Sáu: 8:00 sáng - 4:00 tối.  
Giờ nghỉ của nhân viên: 11:00 trưa - 12:00 trưa.  
Có thử nghiệm Kháng Nguyên Nhanh cho người đến thăm khám lấy hẹn trước hoặc không.  Ghi danh ở 
đây làm thử nghiệm PCR. Chúng tôi nhận người đến thăm khám không hẹn trước. 
*Có điều trị COVID-19 ngay nếu phù hợp và có sẵn (Paxlovid và molnupiravir) 
Xin gọi số (888) 634-1123 (tiếng Anh/Tây Ban Nha) nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào 

 

Xe Buýt Thử Nghiệm Di Động Optum - Trạm BART Bay Fair  
15242 Hesperian Blvd., San Leandro, CA 94578  
Thứ Năm: 7:00 sáng - 7:00 tối.  
Giờ nghỉ của nhân viên: 11:00 trưa - 12:00 trưa, 4:00 chiều - 5:00 chiều. Có thử nghiệm Kháng Nguyên 
Nhanh cho người đến thăm khám lấy hẹn trước hoặc không.  Ghi danh ở đây làm thử nghiệm PCR. 
Chúng tôi nhận người đến thăm khám không hẹn trước. 
*Có điều trị COVID-19 ngay nếu phù hợp và có sẵn (Paxlovid và molnupiravir) 
Chúng tôi nhận người đến thăm khám không hẹn trước, nhưng rất khuyến cáo nên lấy hẹn trước. 
 Xin gọi số (888) 634-1123 (tiếng Anh/Tây Ban Nha) nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào 
 

Xe Buýt Thử Nghiệm Di Động Optum - Trung Tâm Cộng Đồng Robert 
Livermore  
4444 East Avenue, Livermore CA 94550 
 Lối vào địa điểm thử nghiệm trên Loyola Avenue 
 Thứ Sáu: 7:00 sáng - 7:00 tối.  
Giờ nghỉ của nhân viên: 11:00 trưa - 12:00 trưa, 4:00 chiều - 5:00 chiều. Có thử nghiệm Kháng Nguyên 
Nhanh cho người đến thăm khám lấy hẹn trước hoặc không.  Ghi danh ở đây làm thử nghiệm PCR. 
Chúng tôi nhận người đến thăm khám không hẹn trước. 
*Có điều trị COVID-19 ngay nếu phù hợp và có sẵn (Paxlovid và molnupiravir) 
Xin gọi số (888) 634-1123 (tiếng Anh/Tây Ban Nha) nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào) 
 

Xe Buýt Thử Nghiệm Di Động Optum - Trạm BART Dublin/Pleasanton 
5801 Owens Drive, Pleasanton CA 94588 (xe buýt nằm ở hướng Pleasanton)  
Thứ Hai: 8:00 sáng - 04:00 chiều.  
Giờ nghỉ của nhân viên: 12:00 trưa - 1:00 trưa.  
Có thử nghiệm Kháng Nguyên Nhanh cho người đến thăm khám lấy hẹn trước hoặc không. Ghi danh ở 
đây làm thử nghiệm PCR. Chúng tôi nhận người đến thăm khám không hẹn trước. 
*Có điều trị COVID-19 ngay nếu phù hợp và có sẵn (Paxlovid và molnupiravir) 
Xin gọi số (888) 634-1123 (tiếng Anh/Tây Ban Nha) nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào) 
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