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Thông Tin Cập Nhật Về COVID-19 
Sinh sống theo cách bình thường mới 

Những thay đổi mà chúng ta đã thực hiện để giúp ngăn chặn coronavirus lây lan sẽ tiếp 
tục đóng một vai trò lớn hơn trong cuộc sống hàng ngày trong tương lai. 

Tất cả chúng ta cần tiếp tục thực thi những lựa chọn an toàn theo COVIDSafe như duy 
trì việc giãn cách giao tiếp và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. 

Nếu quý vị có những triệu chứng giống như bị cảm hay cúm thì hãy ở nhà để phòng 
ngừa cho người khác. Nếu cần thì đi gặp bác sĩ để được chăm sóc y tế và đi xét nghiệm 
để xem có bị nhiễm COVID-19 không. 

Nếu vẫn chưa làm, xin quý vị tải xuống ứng dụng COVIDSafe. 

Xét nghiệm coronavirus (COVID-19) 

Nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào sau đây: 

- Sốt hoặc ớn lạnh 
- Ho 
- Đau cổ họng 

- Sổ mũi 
- Hụt hơi thở 
- Mất vị giác hoặc khứu giác 

thì hãy đi xét nghiệm xem có bị nhiễm coronavirus không tại các nơi sau đây: 

Phòng Khám Chuyên Khoa Hô Hấp: các phòng khám này sẽ không xét nghiệm nếu quý 
vị không có bất kỳ triệu chứng gì. Không cần thư giới thiệu của bác sĩ gia đình nhưng 
phải gọi để làm hẹn trước. 

 Adelaide Central Respiratory Clinic - 0401 142 608 
 Athelstone Respiratory Clinic - 0482 050 687 
 North Eastern Respiratory Clinic - (08) 7089 5799 
 Reynella Respiratory Clinic - 0478 455 771 

Bệnh Viện và Trung Tâm Y Tế  

 Flinders Medical Centre 
 Lyell McEwin Hospital  
 Royal Adelaide Hospital (chỉ cho người từ 18 tuổi trở lên)  
 Women’s and Children’s Hospital (chỉ cho trẻ em và cha mẹ) 

Phòng Khám Di Động: chỉ dành cho những người đang trên xe hơi hay xe gắn máy. 

 Adelaide - Victoria Park/Pakapakanthi, đi vào từ Wakefield Road (8.00 am to 
6.00 pm).  

 Aldinga GP Plus Health Care Centre, Pridham Boulevard (8.00 am to 4.00 pm). 
 Daw Park - Repat Health Precinct, 216 Daws Road (8.00 am to 4.30 pm). 
 Northfield - Hampstead Rehabilitation Centre, 207-235 Hampstead Road 

(8.00 am to 4.30 pm). 
 Port Adelaide - Harts Mill Car Park, Mundy Street (8.30 am to 4.00 pm). 

Trung Tâm Xét Nghiệm: cần phải có thư giới thiệu của bác sĩ gia đình và làm hẹn trực 
tiếp tại các phòng xét nghiệm này.  

 SA Pathology 
 Clinpath 
 Australian Clinical Labs 

Xét Nghiệm Tại Nhà: cần phải có thư giới thiệu của bác sĩ gia đình để sử dụng dịch vụ 
này của SA Pathology. 

Để biết thêm thông tin về COVID-19 

Hãy vào trang mạng www.health.gov.au hay www.sahealth.sa.gov.au. 

Quý vị cao niên không thạo nói tiếng Anh có thể: 

 gọi cho Dịch Vụ Thông Phiên Dịch qua số 131 450, 
 yêu cầu một thông dịch viên, và 
 yêu cầu được nối đường dây với Đường dây Giúp đỡ liên quan đến COVID-19 

Dành cho Người cao niên hoặc yêu cầu nhân viên tổng đài gọi số điện thoại 
1800 171 866 để được kết nối. 

 
 

Khóa học Anh văn miễn phí 
Viện Đại Học Adelaide sắp mở khóa học Anh văn miễn phí cho học sinh / sinh viên trên 
18 tuổi. 

   Hạn chót ghi danh trực tuyến vào ngày 6/09/2020 tại: 
https://pcewebforms.wufoo.com/forms/free-english-lessons-registration-2020-/  

   Khóa học: 
- 9 am - 12 pm mỗi ngày 
- từ thứ Hai 21/09/2020 đến thứ Năm 8/10/2020 (ngoại trừ thứ Hai, 5/10/2020) 


