
 

 المجتمع في   19-كوفید  مرض  عالج  مواقع 

 ألولئك الذین تأتي نتیجة اختبارھم    19-تقدم مواقع االختبار التالیة عالجا منقذا للحیاة من مرض كوفید
یجب على األفراد التسجیل إلجراء اختبار في أحد المواقع أدناه وأن تكون نتیجة  إیجابیة  ولدیھم أعراض خفیفة إلى متوسطة.

تحدد أولویات مواقع العالج المجتمعي لألفراد    بعد ذلك یجري الفحص ویعلم المصاب بخیارات العالج. اختبارھم إیجابیة.
  ال یطلب التأمین أو الرسوم من المریض أو الوثائق. الذین لیس لدیھم تأمین أو تأمین ضعیف.

 المضاد الجسم تسریب إعطاء یجب .األعراض بدء  نم أیام 5 غضون في حبوب  شكل على التي  األدویة تناول یجب :مالحظة
 .األعراض بدء  من یوما 7 غضون في النسیلة أحادي

 
 االثنین من ،2101-268) 510( :إضافیین ودعم معلومات على للحصول العالج استعالمات بخط اتصل أو أدناه بالتسجیل قم

 مساء  5:00 الساعة إلى صباحا 8:30 الساعة  من الجمعة، إلى
 _______________________________________________________________ 

 
 La Clínica de La Raza 
 ) Guadalajara، (بالقرب من مطعم  12، على زاویة دیربي وشارع الـ  BARTسیارات موقف  

 مساءا  3:30  -صباحا   9:00الخمیس  -االثنین 
 مساءا  1:00  -مساءا   12:00مغلق للغداء من 

 ھنا  La Clínica de La Razaسجل لالختبار في  

 

 ھارولد  طریق   - سیرف  اوبتوم متحركة  اختبار  حافلة 

2251 Harold Way, Berkeley, CA 94701 
 مساء  7:00حتى الساعة  صباحا  7:00من الساعة  كل یوم ثالثاء:

 مساء  5:00 - مساء  4:00مساء،  12:00  -صباحا   11:00 جداول استراحة الموظفین: 
  سجل ھنا. یمكن إجراء اختبارات المستضد السریعة بموعد وبدون موعد.  

 بدون موعد.  PCRاختبارات تُقبل 
 ) molnupirvirو   Baxlovidالفوري  إذا كان مناسبا ( 19-وفید یتوفر عالج *مرض ك

 )اإلسبانیة/اإلنجلیزیة (  1123- 634)  888ألي أسئلة یرجى االتصال على الرقم (
 

 : ساوند  مایر   - سیرف  اوبتوم متحركة  اختبار  حافلة 

2832 San Pablo Ave., Berkeley, CA 94702 
 مساء  7:00حتى الساعة صباحا   7:00من الساعة   كل یوم أربعاء:

 مساء   5:00 - مساء  4:00مساء،  12:00 - صباحا  11:00 . جداول استراحة الموظفین:
  سجل ھنا.یمكن إجراء اختبارات المستضد السریعة بموعد وبدون موعد.  

 بدون موعد.  PCRاختبارات تُقبل 
 )molnupirvir و  Baxlovid( مناسبا كان إذا  الفوري 19-كوفید مرض* عالج یتوفر

 (اإلنجلیزیة/اإلسبانیة)  1123- 634)  888ألي أسئلة یرجى االتصال على الرقم (
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بیركلي  غرب  خدمات  مركز   سیرف  اوبتوم متحركة  اختبار  حافلة 
1900 6th St. Berkeley, CA 94710 

Monday - Friday:   مساء 8:00صباحا حتى الساعة   8:00من الساعة 
 بعد الظھر  6:00 - بعد الظھر  5:00بعد الظھر،  1:00  -بعد الظھر   12:00 . جداول استراحة الموظفین:

 سجل ھنا. یمكن إجراء اختبارات المستضد السریعة بموعد وبدون موعد   
 بدون موعد.  PCRاختبارات تُقبل 
 )molnupirvir و  Baxlovid( مناسبا كان إذا  الفوري 19-كوفید مرض* عالج یتوفر

(اإلنجلیزیة/اإلسبانیة)  1123- 634)  888ألي أسئلة یرجى االتصال على الرقم (

ریفیوج  مدینة  - سیرف  اوبتوم متحركة  اختبار  حافلة 

 .

 Enterprise Way, Oakland, CA 94621
أیام الثالثاء واألربعاء: 8:00 صباحا -  4:00 مساء  

جدول استراحة الموظفین: 12:00 بعد الظھر -  1:00 بعد الظھر  
یمكن إجراء اختبارات المستضد السریعة بموعد وبدون موعد .  سجل ھنا  

تقُ بل اختبارات PCR بدون موعد 
یتوفر عالج *مرض كوفید -19 الفوري  إذا كان مناسبا )Baxlovid  و molnupirvir(  ألي أسئلة یرجى 

االتصال على الرقم )888(  1123 -634  )اإلنجلیزیة/اإلسبانیة( 

أوكالند  مدرج  - سیرف  توماوب متحركة  اختبار  حافلة 
7200 San Leandro Blvd., Oakland, CA 94621 

 تجرى االختبارات في الموقف الخلفي
مساء  7:00صباحا حتى الساعة  7:00من الساعة  كل یوم إثنین:

مساء  5:00 - مساء  4:00مساء،  12:00 - صباحا  11:00 . جداول استراحة الموظفین:
 سجل ھناضد السریعة بموعد وبدون موعد.  . یمكن إجراء اختبارات المست 

 بدون موعد.  PCRاختبارات تُقبل 
 ) molnupirvirو   Baxlovidالفوري  إذا كان مناسبا ( 19-یتوفر عالج *مرض كوفید 

 (اإلنجلیزیة/اإلسبانیة)  1123- 634)  888ألي أسئلة یرجى االتصال على الرقم (

محطة بارت غرب أوكالند - سیرف  اوبتوم متحركة  اختبار  حافلة 

1451 7th St., Oakland, CA 94607 
 مساء 4:00صباحا حتى الساعة   8:00من الساعة   أیام الخمیس والجمعة:

مساء  12:00 - صباحا  11:00 . جداول استراحة الموظفین:
  سجل ھنا .السریعة بموعد وبدون موعد یمكن إجراء اختبارات المستضد 

 بدون موعد.  PCRاختبارات تُقبل 
 ) molnupirvirو   Baxlovidالفوري  إذا كان مناسبا ( 19-یتوفر عالج *مرض كوفید 

 (اإلنجلیزیة/اإلسبانیة)  1123- 634)  888ألي أسئلة یرجى االتصال على الرقم (

8400
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 مجلس الصحة غرب أوكالند. - سیرف  اوبتوم متحركة  اختبار  حافلة 

700 Adeline Street, Oakland, CA 94607 
 مساء 4:00صباحا حتى الساعة   8:00من الساعة   أیام الخمیس والجمعة:

 مساء  12:00 - صباحا  11:00 . جداول استراحة الموظفین:
  سجل ھنا.  إجراء اختبارات المستضد السریعة بموعد وبدون موعد یمكن 

 بدون موعد..  PCRاختبارات تُقبل  
 ) molnupirvirو   Baxlovidالفوري  إذا كان مناسبا ( 19-یتوفر عالج *مرض كوفید 

 (اإلنجلیزیة/اإلسبانیة)  1123- 634)  888ألي أسئلة یرجى االتصال على الرقم (

 

 محطة بارت بي فیر  -سیرف  اوبتوم متحركة  اختبار  حافلة 

15242 Hesperian Blvd., San Leandro, CA 94578 
 مساء  7:00صباحا حتى الساعة  7:00من الساعة  یوم الخمیس:

 مساء  5:00 - مساء  4:00مساء،  12:00 - صباحا  11:00 . جداول استراحة الموظفین:
  سجل ھنا . یمكن إجراء اختبارات المستضد السریعة بموعد وبدون موعد.  

 بدون موعد.  PCRاختبارات تُقبل  
 ) molnupirvirو   Baxlovidالفوري  إذا كان مناسبا ( 19-یتوفر عالج *مرض كوفید 

 حدید موعد. نرحب بكم دون موعد، ولكن نوصي بشدة بت 
 (اإلنجلیزیة/اإلسبانیة)  1123- 634)  888ألي أسئلة یرجى االتصال على الرقم (

 

 مركز مجتمع روبرت لیفرمور  - سیرف  اوبتوم متحركة  اختبار  حافلة 

4444 East Avenue, Livermore CA 94550 
 مدخل موقع االختبار على جادة لویوال 

 مساء  7:00الساعة صباحا حتى   7:00من الساعة   یوم الجمعة:
 مساء  5:00 - مساء  4:00مساء،  12:00 - صباحا  11:00 . جداول استراحة الموظفین:

  سجل ھنا . یمكن إجراء اختبارات المستضد السریعة بموعد وبدون موعد.  
 . بدون موعد PCRتُقبل اختبارات  

 ) molnupirvirو   Baxlovidالفوري  إذا كان مناسبا ( 19-فید یتوفر عالج *مرض كو
 (اإلنجلیزیة/اإلسبانیة)  1123- 634)  888ألي أسئلة یرجى االتصال على الرقم (

 

 بلیزانتون / دبلن بارت  محطة  - سیرف  اوبتوم متحركة  اختبار  حافلة 

5801 Owens Drive, Pleasanton CA 94588 
 بلیزانتون)(الحافلة ھل جانب 

  مساءا  4:00 - صباحا  8:00 یوم اإلثنین:
 بعد الظھر  1:00 - بعد الظھر  12:00 جدول استراحة الموظفین:

  سجل ھنا.  یمكن إجراء اختبارات المستضد السریعة بموعد وبدون موعد 
 .. بدون موعد  PCRتُقبل اختبارات  
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 )molnupirvir و  Baxlovid( مناسبا كان إذا  الفوري 19-كوفید مرض* عالج یتوفر

 (اإلنجلیزیة/اإلسبانیة)  1123- 634)  888ألي أسئلة یرجى االتصال على الرقم (




