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Có Xét Nghiệm Miễn Phí cho Cộng Đồng ở Fremont  
Asian Health Services Cung Cấp Dịch Vụ Xét Nghiệm Lưu Động vào thứ Bảy tại Fremont Resource 

Center  
Thứ Hai - thứ Bảy, Có Dịch Vụ Xét Nghiệm Không Cần Xuống Xe tại Bay Area Community Health 

Cả hai địa điểm chỉ phục vụ theo hẹn và có dịch vụ trợ giúp đa ngôn ngữ cho những người không nói tiếng 
Anh.  

FREMONT, CA – Có xét nghiệm COVID-19 miễn phí ở Thành Phố Fremont cho các cư dân và người lao 
động trong vùng.  Quý vị không cần phải có giấy xác nhận của bác sĩ hay bảo hiểm và sẽ không bị hỏi về 
tình trạng di trú.  

Vào thứ Bảy, ngày 19 tháng Chín, Asian Health Services và Quận Alameda, với sự hỗ trợ của Thành Phố 
Fremont, đã mở một Địa Điểm Xét Nghiệm COVID-19 Lưu Động miễn phí.   

Địa chỉ là Family Resource Center, 39155 Liberty Street ở Fremont (lối vào nằm ở góc đường Capitol 
Avenue và Liberty Street). Cũng sẽ có dịch vụ xét nghiệm vào thứ Bảy, ngày 26 tháng Chín, 9 AM – 3 PM. 
Để lấy hẹn, vui lòng truy cập trang mạng color.com/AHS. Để được trợ giúp, vui lòng gọi Đường Dây Trợ 
Giúp Đa Ngôn Ngữ của Asian Health Services tại số 510/735-3222 

Đây là địa điểm xét nghiệm cộng đồng thứ hai mà Asian Health Services hợp tác cùng Quận Alamerda khai 
trương.  Cũng giống như địa điểm Madison Park trong khu Chinatown của Oakland, địa điểm lưu động này 
cung cấp dịch vụ xét nghiệm, thông tin, tư vấn hướng dẫn, và hỗ trợ bằng 12 ngôn ngữ Á châu, trong đó 
bao gồm tiếng Quan thoại, tiếng Quảng đông, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Tagalog, tiếng Mông cổ, tiếng 
Hmong, và tiếng Lào.  Dịch vụ xét nghiệm là dành cho tất cả mọi người.  

Cư dân và người lao động ở Fremont cũng có thể tới xét nghiệm từ thứ Hai đến thứ Bảy tại Bay Area 
Community Health (BACH), 39500 Liberty Street. Có dịch vụ xét nghiệm không cần xuống xe từ thứ Hai 
đến thứ Sáu, 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều và thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến trưa.   Vui lòng gọi số 510-770-
8040 để lấy hẹn.  

Quý vị không cần phải là bệnh nhân của Asian Health Services hoặc BACH thì mới được xét nghiệm tại 
một trong hai cơ sở và trợ giúp sau xét nghiệm.   

Ông Richard Valle, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Alamerda, Giám Sát Viên đại diện Địa Hạt 2 
cho biết, "Trong thời gian Quận Alameda trải qua các giai đoạn mở cửa trở lại, việc tiếp cận dịch vụ xét 



 

 

 

nghiệm vẫn là một phần không thể thiếu trong hoạt động ứng phó với đại dịch COVID-19 của chúng ta.  
Các địa điểm xét nghiệm ở Fremont giúp tăng cường khả năng phục vụ các cộng đồng đa dạng.” 

Chúng ta có thể làm lây lan COVID-19 cho dù có hoặc không có triệu chứng.  Các biện pháp đề phòng đơn 
giản như đeo khẩu trang khi quý vị ra khỏi nhà, giữ khoảng cách sáu feet, rủa tay thường xuyên và tránh tụ 
tập với những người không sống chung với đã giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19.  

Ông Scott Haggerty, Giám Sát Viên Địa Hạt 1 chia sẻ, "Để tiếp tục mở cửa trở lại nền kinh tế địa phương, 

chúng ta cần tất cả mọi người góp phần bảo vệ gia đình, bạn bè, và những người láng giềng.  Nếu quý vị bị 

bệnh: hãy đeo khẩu trang, đi xét nghiệm, và ở nhà.  Nếu quý vị đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19: 

hãy đeo khẩu trang, đi xét nghiệm, và ở nhà."  

Asian Health Services vừa mới công bố dữ liệu từ một cuộc nghiên cứu mới có sự tham gia của 1,300 
Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương tại Quận Alameda. Các kết luận nghiên cứu quan trọng cho thấy 
Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Á có tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 là 3%, so với khoảng 10% của tất cả các sắc 
tộc khác ở California. Nghiên cứu này cho thấy nhiều người sợ hãi và lo lắng, tỷ lệ mất việc làm cao và tình 
trạng thiếu thu nhập và lương thực nghiêm trọng. Cũng theo nghiên cứu này, 6% bị hành hung/lăng mạ do 
kỳ thị sắc tộc.   

Kể từ khi mở địa điểm xét nghiệm ở Madison Park ở Oakland, hơn 60% trong số hơn 3,000 người xét 
nghiệm là người Mỹ gốc Á, qua đó nêu bật nhu cầu quan trọng về dịch vụ xét nghiệm phù hợp về văn hóa 
và ngôn ngữ.   

Bà Sherry Hirota, CEO của Asian Health Services cũng cho biết, "Việc mở Địa Điểm Xét Nghiệm AHS thứ 

hai ở Quận Alamerda là cột mốc quan trọng. Vấn đề cốt lõi là tiếp cận dịch vụ.  Hiện chúng ta cần phải bảo 

đảm tất cả mọi người đều được an toàn và hỗ trợ, cũng như có cơ hội tiếp cận thông tin giáo dục, dịch vụ 

xét nghiệm, tư vấn, quản lý hồ sơ, giới thiệu đi khám chữa bệnh và động viên tinh thần phù hợp với ngôn 

ngữ và văn hóa.  Chúng tôi hy vọng cộng đồng chúng ta cùng lưu tâm đến vấn đề xét nghiệm và được 

chăm sóc chữa trị phù hợp với ngôn ngữ, và văn hóa.” 

Xét nghiệm đóng vai trò vô cùng quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Quận Alameda cùng 
với các cơ quan và tổ chức khác lập địa điểm xét nghiệm tại các khu vực tiếp cận hiệu quả nhất các cộng 
đồng người da màu bị ảnh hưởng bất hợp lý, trong đó bao gồm cả cộng đồng Người Mỹ Gốc Á và Đảo 
Thái Bình Dương.  

Trưởng Ban Y Tế Bay Area Community Health, bác sĩ Harsha Ramchandani cho biết, "Là Trung Tâm Y Tế 
Đạt Tiêu Chuẩn của Liên Bang, quan trọng là chúng tôi cung cấp dịch vụ xét nghiệm Miễn Phí cho mọi 
người dân trong cộng đồng. Bảo vệ sức khỏe và an toàn cho cộng đồng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.  



 

 

 

Càng nhiều người đi xét nghiệm, chúng ta càng có thể đánh bại đại dịch COVID-19 và đáp ứng nhu cầu y 
tế của các cư dân và những người dễ bị ảnh hưởng nhất trong cộng đồng."  

Tỷ lệ mắc COVID-19 trong cộng đồng Đảo Thái Bình Dương ở Quận Alameda là 958.6 trên mỗi 100,000 
người dân, chỉ xếp thứ hai sau cộng đồng gốc La-tinh.  

"Có nhiều người gốc Quần Đảo Thái Bình Dương (PI) sinh sống ở Quận Alameda hơn tất cả 10 quận ở 
Vùng Vịnh,"   

Taunuu Ve'e, Đồng Chủ Tịch kiêm Đồng Sáng Lập tổ chức Regional Pacific Islander Taskforce chia sẻ.  
“Cơ hội thêm các địa điểm xét nghiệm Lưu Động miễn phí như vậy tại Fremont Resource Center giúp các 
gia đình PI trong cộng đồng chúng ta có thể xét nghiệm, đặc biệt là những người không có phương tiện đi 
lại.  Hy vọng rằng địa điểm xét nghiệm Fremont này sẽ thu hút nhiều gia đình PI đến xét nghiệm hơn.  
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Asian Health Services đã giúp chúng tôi đạt được kết quả 
ngày hôm nay."  

Quận Alameda hiện đã vượt xa mục tiêu công suất xét nghiệm của quận là 3,100 xét nghiệm một ngày. 
Hiện có thêm các địa điểm xét nghiệm miễn phí khác tại cộng đồng ở Tây Oakland, Fruitvale, Đông 
Oakland, San Leandro, Hayward và Pleasanton. Có thể tìm hiểu thêm thông tin tại covid-
19.acgov.org/covid19/testing.page 

“Thành Phố Fremont và tôi đã đấu tranh yêu cầu tăng thêm cơ hội mở rộng tiếp cận xét nghiệm COVID 
miễn phí ở miền nam Quận Alameda. Các dịch vụ xét nghiệm này là đặc biệt quan trọng đối với cư dân 
Fremont cũng như các cộng đồng lân cận", Thị Trưởng Thành Phố Fremont, bà Lily Mei cho biết.  "Tôi 
muốn cám ơn Asian Health Services vì đã hưởng ứng lời đề nghị của tôi trong việc hỗ trợ hoạt động hợp 
tác này giữa Sở Y Tế Cộng Đồng Quận Alameda và cộng tác với nhân viên Thành Phố Fremont.  Tôi cũng 
cám ơn sự hiện diện của Bay Area Health Center trong cộng đồng chúng ta và công việc mà họ đang làm 
để cung cấp các dịch vụ y tế cũng như xét nghiệm COVID-19 cho cư dân."   

Liên lạc truyền thông 

Asian Health Services: Julia Liou, jliou@ahschc.org hoặc (310) 804-9953 và Sara Ying Rounsaville, 
srounsaville@ahschc.org hoặc (415) 300-5121 

Bay Area Health Center: Jim Hill, jhill@hillpr.com và Connor Ramey, cramey@bach.health 

Thành Phố Fremont:  Geneva Bosques, gbosques@fremont.gov 
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