PROTECT YOUR COMMUNITY

COVID-19
TESTING

Who should be tested for COVID-19?

Anyone experiencing the symptoms of COVID-19:
Fever or chills
Cough
Shortness of breath or difficulty breathing
Fatigue
Muscle or body aches
Headache
New loss of taste or smell
Sore throat
Congestion or runny nose
Nausea or vomiting
Diarrhea

Close contact with someone who tested positive for COVID-19. A close contact
is a person who has been within 6 feet of a person with confirmed COVID-19 for
more than 15 minutes.
Advised by your health care provider to get tested.
Advised by Thurston County Public Health to get tested for COVID-19.

Get tested locally

Thurston County will provide testing for symptomatic residents at

ROOF Community Services
North end of the Parking Lot

Every Tuesday starting
September 29th
11am- 2pm
10140 US-12
Rochester, WA 98579
No insurance required. Patients will not be billed.

PROTEJA A SU COMUNIDAD

PRUEBAS DE
COVID-19

¿Quién debe hacerse la prueba de COVID-19?

Cualquier persona que tenga síntomas del
COVID-19: fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aire o dificultad para respirar
Dolores musculares o corporales
Nueva pérdida del gusto u olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos Diarrea

Ha tenido contacto cercano con alguien que haya dado positivo por COVID19 Un contacto cercano es una persona que ha estado a menos de 6 pies de una
persona con COVID-19 confirmado durante más de 15 minutos.
Su proveedor de atención médica le aconsejó que se hiciera la prueba.
Cualquier persona recomendada por la Oficina de Salud Pública del Condado
de Thurston para hacerse la prueba de COVID-19.

Hágase la prueba localmente
El condado de Thurston proporcionará pruebas
para los residentes sintomáticos en

ROOF Community Services
Lado norte del estacionamiento

Todos los martes a partir del
29 de septiembre
De 11 am a 2 pm
10140 US-12
Rochester, WA 98579
No se requiere seguro.
No se facturará a los pacientes.

BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG CỦA QUÝ VỊ

XÉT NGHIỆM
COVID-19
Ai cần được xét nghiệm COVID-19?

Bất kỳ ai mắc phải các triệu chứng của COVID-19:
• Sốt hoặc ớn lạnh
• Ho
• Thở gấp hoặc khó thở
• Mệt mỏi
• Đau cơ hoặc toàn thân
• Đau đầu
• Mới mất vị giác hoặc khứu giác
• Đau họng
• Ngạt mũi hoặc sổ mũi
• Buồn nôn hoặc nôn mửa
• Tiêu chảy
• Tiếp xúc gần với người có xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tiếp xúc gần là một người
đứng cách người được xác nhận mắc COVID-19 trong vòng 6 foot (2m) trong thời gian hơn 15 phút.
• Được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị tư vấn làm xét nghiệm.
• Được Sở Y Tế Công Cộng Quận Thurston tư vấn làm xét nghiệm COVID-19.

Làm xét nghiệm tại địa phương

Quận Thurston sẽ cung cấp xét nghiệm cho những cư dân có triệu chứng tại

Trung Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng ROOF
Đầu Phía Bắc của Bãi Đậu Xe

Thứ Ba Hàng Tuần bắt đầu từ
ngày 29 tháng 9
11 giờ sáng – 2 giờ chiều
10140 US-12
Rochester, WA 98579
Không cần bảo hiểm. Bệnh nhân sẽ không được lập hóa đơn.
Thứ Hai hàng tuần khác: từ 11 giờ sáng- 1 giờ chiều
Ngày 21 tháng 9
Ngày 5 và ngày 19 tháng 10
Ngày 2, ngày 16 và ngày 30 tháng 11
Ngày 14 và ngày 28 tháng 12

