
 

 جامعھ 19-مراکز تداوی کووید
بخش ارائھ نجات  19-مراکز ذیل برای اشخاص کھ نتیجھ تست آنھا مثبت است و عالئم خفیف الی متوسط دارند، تداوی کووید

بعد   برای تست در یکی از مراکز ذیل اشخاص باید راجستر کرده باشند و نتیجھ تست آنھا مثبت شده باشد. دھند.می
مراکز تداوی جامعھ اشخاص کھ بیمھ  شود.رسانی میتان بھ شما معلوماتھای تداویشوید و درباره انتخابمیسکریننگ 

داشتن بیمھ، پرداخت شخصی مصارف، یا داشتن مدرک   دھند.ضعیفی دارند را در اولویت قرار می  ندارند یا پوشش بیمھ
 الزامی نیست. 

بادی مونوکلونال باید پیچکاری آنتی روز بعد از شروع عالئم مصرف شوند. 5ظرف ھایی کھ قرص ھستند باید ادویھ نوت:
 روز بعد از شروع عالئم انجام شود. 7ظرف 

 
 برای کسب معلومات اضافھ و حمایت در آدرس ذیل راجستر کنید یا با لین استعالم تداوی در تماس شوید: 

 شتبعد چا  5 –صبح  8:30جمعھ،   –، دوشنبھ 268-2101 (510)
_____________________________________________________________________________ 

 
La Clínica de La Raza (کلنیک دوال رازا) 

  Guadalajara، (جنب رستورانت  E 12thو سرک   Derby، نبش BARTپارکنگ 
 (گواداالخارا)) 

 بعد چاشت  3:30 –صبح   9:00شنبھ پنج –دوشنبھ 
 بعد چاشت  1:00 –ظھر  12:00تعطیلی برای ناھار ساعات 

 اینجا راجستر کنید. La Clínica de La Razaبرای دادن تست در 
 

 Optum Serve- Harold Wayملی بس سیار انجام تست  
2251 Harold Way, Berkeley, CA 94701 

 بعد چاشت  7:00 –صبح  7:00 شنبھ:ھر سھ 
 بعد چاشت  5:00 –بعد چاشت  4:00ظھر،   12:00 –صبح   11:00 اوقات رخصتی پرسونل:

  کنید اینجا راجسترتست سریع آنتیجن با و بدون گرفتن نوبت قبلی در دسترس است.  
 شود. بدون گرفتن نوبت قبلی قبول می  PCRانجام 

 (مولنوپیراویر)) موجود است   molnupiravir(پکس لویید) و  Paxlovid( 19-*در صورت امکان و موجودیت، تداوی عاجلی کووید
 (بھ لسان انگلیسی/ ھسپانوی) در تماس شوید  1123-634 (888)برای پرسان کردن سواالت خود لطفا با 

 

 Optum Serve – Meyer Soundملی بس سیار انجام تست  

2832 San Pablo Ave., Berkeley, CA 94702 
 بعد چاشت  7:00 –صبح   7:00 ھر چھارشنبھ:

 بعد چاشت  5:00 –بعد چاشت  4:00ظھر،   12:00 –صبح   11:00 اوقات رخصتی پرسونل:
 اینجا راجستر کنیدتست سریع آنتیجن با و بدون گرفتن نوبت قبلی در دسترس است.  

 شود. بدون گرفتن نوبت قبلی قبول می  PCRانجام 
 (مولنوپیراویر)) موجود است molnupiravir(پکس لویید) و  Paxlovid( 19-*در صورت امکان و موجودیت، تداوی عاجلی کووید

 (بھ لسان انگلیسی/ ھسپانوی) در تماس شوید  1123-634 (888)برای پرسان کردن سواالت خود لطفا با 
 

  

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


(مرکز خدمات   Optum Serve – West Berkeley Service Centerملی بس سیار انجام تست  
برکلی غربی) 

1900 6th St. Berkeley, CA 94710 
بعدچاشت 8:00 –صبح  8:00 جمعھ: –دوشنبھ 

بعدچاشت 6:00 –بعدچاشت  5:00ظھر،   1:00 –ظھر   12:00 اوقات رخصتی پرسونل:
 اینجا راجستر کنیدتست سریع آنتیجن با و بدون گرفتن نوبت قبلی در دسترس است.  

 شود. بدون گرفتن نوبت قبلی قبول می  PCRانجام 
 (مولنوپیراویر)) موجود است molnupiravir(پکس لویید) و  Paxlovid( 19-*در صورت امکان و موجودیت، تداوی عاجلی کووید

(بھ لسان انگلیسی/ ھسپانوی) در تماس شوید  1123-634 (888)برای پرسان کردن سواالت خود لطفا با 

(شھر پناھندگان) Optum Serve –City of Refugeت  ملی بس سیار انجام تس
8400 Enterprise Way, Oakland, CA 94621 

 بعدچاشت  4:00 –صبح   8:00 شنبھ و چھارشنبھ:سھ 
ظھر   1:00 –ظھر   12:00 اوقات رخصتی پرسونل:

 اینجا راجستر کنیدتست سریع آنتیجن با و بدون گرفتن نوبت قبلی در دسترس است.  
 شود. بدون گرفتن نوبت قبلی قبول می  PCRانجام 

 لنوپیراویر)) موجود است (مو  molnupiravir(پکس لویید) و  Paxlovid( 19-*در صورت امکان و موجودیت، تداوی عاجلی کووید
 (بھ لسان انگلیسی/ ھسپانوی) در تماس شوید  1123-634 (888)برای پرسان کردن سواالت خود لطفا با 

استادیوم سپورت اوکلند – Optum Serveملی بس سیار انجام تست  
7200 San Leandro Blvd., Oakland, CA 94621 

 بخش تست در پشت پارکنگ واقع شده است 
 بعد چاشت  7:00 –صبح   7:00 دوشنبھ:ھر 

بعدچاشت 5:00 –بعدچاشت  4:00ظھر،   12:00 –صبح   11:00 اوقات رخصتی پرسونل:
 اینجا راجستر کنیدتست سریع آنتیجن با و بدون گرفتن نوبت قبلی در دسترس است.  

 شود. بدون گرفتن نوبت قبلی قبول می  PCRانجام 
 (مولنوپیراویر)) موجود است   molnupiravir(پکس لویید) و  Paxlovid( 19-*در صورت امکان و موجودیت، تداوی عاجلی کووید

 (بھ لسان انگلیسی/ ھسپانوی) در تماس شوید  1123-634 (888)برای پرسان کردن سواالت خود لطفا با 

اوکلند غربی  BARTاستیشن  – Optum Serveست  ملی بس سیار انجام ت
1451 7th St., Oakland, CA 94607 

 بعد چاشت  4:00 –صبح   8:00 شنبھ و جمعھ:پنج
 بعد چاشت  12:00 –صبح   11:00 اوقات رخصتی پرسونل:

 اینجا راجستر کنید تست سریع آنتیجن با و بدون گرفتن نوبت قبلی در دسترس است.
 شود. بدون گرفتن نوبت قبلی قبول می  PCRانجام 

 (مولنوپیراویر)) موجود است   molnupiravir(پکس لویید) و  Paxlovid( 19-*در صورت امکان و موجودیت، تداوی عاجلی کووید
 (بھ لسان انگلیسی/ ھسپانوی) در تماس شوید  1123-634 (888)برای پرسان کردن سواالت خود لطفا با 

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


 شورای صحی اوکلند غربی  – Optum Serveملی بس سیار انجام تست  

700 Adeline Street, Oakland, CA 94607 
 بعد چاشت  4:00 –صبح   8:00 شنبھ و جمعھ:پنج

 بعد چاشت  12:00 –صبح   11:00 اوقات رخصتی پرسونل:
 اینجا راجستر کنیدتست سریع آنتیجن با و بدون گرفتن نوبت قبلی در دسترس است.  

 شود. بدون گرفتن نوبت قبلی قبول می  PCRانجام 
 (مولنوپیراویر)) موجود است   molnupiravirلویید) و  (پکس Paxlovid( 19-*در صورت امکان و موجودیت، تداوی عاجلی کووید

 (بھ لسان انگلیسی/ ھسپانوی) در تماس شوید  1123-634 (888)برای پرسان کردن سواالت خود لطفا با 
 

 BART Bay Fairاستیشن  – Optum Serveملی بس سیار انجام تست  
15242 Hesperian Blvd., San Leandro, CA 94578 

 بعد چاشت  7:00 –صبح  7:00 شنبھ:پنج
 بعدچاشت  5:00 –بعدچاشت  4:00ظھر،   12:00 –صبح   11:00 اوقات رخصتی پرسونل:

 اینجا راجستر کنیدتست سریع آنتیجن با و بدون گرفتن نوبت قبلی در دسترس است.  
 شود. بدون گرفتن نوبت قبلی قبول می  PCRانجام 

 (مولنوپیراویر)) موجود است molnupiravir(پکس لویید) و  Paxlovid( 19-*در صورت امکان و موجودیت، تداوی عاجلی کووید
 شود از قبل وقت مالقات بگیرید.شوند، اما توصیھ می مراجعات بدون نوبت قبلی قبول می 

 (بھ لسان انگلیسی/ ھسپانوی) در تماس شوید  1123-634 (888)با  برای پرسان کردن سواالت خود لطفا
 

 مرکز اجتماعات رابرت لیورمور   – Optum Serveملی بس سیار انجام تست  

4444 East Avenue, Livermore CA 94550 
 واقع شده است   Loyola Wayدخولی محل انجام تست در 

 بعد چاشت  7:00 –صبح  7:00 جمعھ:
 بعدچاشت  5:00 –بعدچاشت  4:00ظھر،   12:00 –صبح   11:00 پرسونل:اوقات رخصتی 

 اینجا راجستر کنیدتست سریع آنتیجن با و بدون گرفتن نوبت قبلی در دسترس است.  
 شود. بدون گرفتن نوبت قبلی قبول می  PCRانجام 

 (مولنوپیراویر)) موجود است   molnupiravir(پکس لویید) و  Paxlovid( 19-وی عاجلی کووید*در صورت امکان و موجودیت، تدا
 (بھ لسان انگلیسی/ ھسپانوی) در تماس شوید  1123-634 (888)برای پرسان کردن سواالت خود لطفا با 

 

 دوبلین/ پلیزنتون BARTاستیشن  – Optum Serveملی بس سیار انجام تست  
5801 Owens Drive, Pleasanton CA 94588  (ملی بس در سمت پلیزنتون واقع شده است) 

  بعدچاشت 4:00 –صبح   8:00 دوشنبھ:
 ظھر   1:00 –ظھر   12:00 اوقات رخصتی پرسونل:

 نیداینجا راجستر کتست سریع آنتیجن با و بدون گرفتن نوبت قبلی در دسترس است.  
 شود. بدون گرفتن نوبت قبلی قبول می  PCRانجام 

 (مولنوپیراویر)) موجود است molnupiravir(پکس لویید) و  Paxlovid( 19-*در صورت امکان و موجودیت، تداوی عاجلی کووید
 (بھ لسان انگلیسی/ ھسپانوی) در تماس شوید  1123-634 (888)برای پرسان کردن سواالت خود لطفا با 
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https://lhi.care/covidtesting
https://lhi.care/covidtesting
https://lhi.care/covidtesting

