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NMDOH Thực Hiện Xét Nghiệm COVID-19 Miễn Phí  

Tại Địa Điểm South Valley Tuần Tới 
Xét nghiệm tiến hành vào Thứ Ba, ngày 5 tháng Năm. Cần làm hẹn trước để xét nghiệm 

 
 

Albuquerque, NM – Sở Y Tế New Mexico (NMDOH) sẽ thực hiện xét nghiệm COVID-19 miễn phí, có hẹn 
trước vào Thứ Ba, ngày 5 tháng Năm, từ 9 đến 11 giờ sáng. Xét nghiệm sẽ tiến hành tại South Valley Health 
Commons, tại địa điểm Centro Familiar SW. Xin hãy gọi số 505-873-7477, để làm hẹn trước. 
 
Xét nghiệm được dành cho: 
 

• Người có các triệu chứng như sốt, ho, ớn lạnh, hay khó thở. 

• Nhân viên các ngành nghề thiết yếu, dù có triệu chứng hay không có triệu chứng, bao gồm nhân viên y 
tế, nhân viên cứu trợ, nhân viên làm cho các dự án công cộng, và nhân viên các cửa hàng thực phẩm. 

• Người, dù có triệu chứng hay không có triệu chứng, nếu họ tiếp xúc với hay là thân nhân của các cư 
dân New Mexico có xét nghiệm dương tính với coronavirus (COVID-19). 

• Nhân viên và cư dân của các nơi cư trú, tụ họp, hay làm việc đông người, dù có triệu chứng hay không 
có triệu chứng. 

• Bất kỳ người nào đã đến các vùng bị truyền nhiễm cộng đồng trong vòng 14 ngày qua. 
 

# # # 
 

Tình hình nguy cấp thách thức sự truyền tải và quản lý các thông tin công cộng khẩn cấp, cảnh báo và thông 
báo hành động phòng ngừa khẩn cấp. Trung Tâm Thông Tin Liên Doanh Albuquerque (JIC) có chức năng 
điều phối hệ thống thông tin công cộng của Đô Thị Albuquerque, nhằm thu thập và phân tích các dữ liệu liên 
quan đến việc bùng nổ nạn dịch coronavirus mới (COVID-19) tại New Mexico và cung cấp một nguồn thông tin 
chính xác và toàn diện. 
 


