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 موقع مجانا الختبار كوفید-19 في مدرسة ریفیر الثانویة
 من 27 یولیو-13 اغسطس

 سیكون االختبار متاًحا في الفترة من 27 یولیو إلى 13 أغسطس كجزء من مبادرة
 "أوقف االنتشار" إدارة بیكر- بولیتو

 
 ریفیر, ماساتشوستس - أعلن العمدة براین اریجو ومجلس الصحة بریفیر الیوم أن موقع اختبار لكوفید-19

 المجاني سیعمل في مدرسة ریفیر الثانویة في الفترة من 27 إلى 13 أغسطس كجزء من مبادرة "اوقف
 االنتشار" إلدارة بیكر بولیتو. سیتوفر االختبار بالسیر والذهاب بالسیارة من االثنین إلى السبت في موقف
 سیارات مدرسة ریفیر الثانویة بدون تكلفة ، وبدون تأمین ، وبدون تحدید ، وبدون موعد مطلوب. سیتم

 إرسال النتائج إلى الفرد في غضون 2-3 أیام.
 

 ساعات عمل موقع االختبار هي:
 اإلثنین ، 7 صباًحا - 11 صباًحا

  الثالثاء ، 3 مساًء - 8 مساًء
  األربعاء ، 7 صباًحا - 11 صباًحا

 الخمیس ، 3 مساًء - 8 مساًء
 الجمعة ، 7 صباًحا - 11 صباًحا

  السبت ، 3 مساًء - 8 مساًء
 

 قال العمدة أریجو: "یعد االختبار أحد أهم األدوات التي یجب أن تحتویها على انتشار كوفید-19 وأنا أشجع
 الجمیع على االستفادة من هذه الفرصة". "نحن نعلم أن الراحة والتكلفة أمران أساسیان ونشعر باالمتنان

 للحاكم ، ونائب الحاكم ، وإدارة الصحة العامة لتزوید سكان ریفیر بهذا المورد".
 

 مبادرة "أوقف االنتشار" هي جهد قائم على البیانات للحد من انتشار كوفید-19 في المجتمعات التي تكون
  أعلى من متوسط   الوالیة في إجمالي الحاالت ومعدل االختبار اإلیجابي ، وشهدت انخفاًضا في مستویات



 االختبار منذ أبریل. نحث سكان ریفیر على االستفادة من توفر فرصة االختبار الجدیدة هذه ، حتى لو كانوا
 بدون أعراض. أثناء إطالق هذا الموقع في ریفیر، فهو مفتوح لجمیع سكان الكومنولث .

 
 یتم تذكیر السكان بأنه إذا كانت نتائج اختبار كوفید-19 إیجابیة ، فالرجاء الرد على المكالمة عندما یتم

 االتصال بهم من قبل المجتمع التعاوني  أومجلس الصحة بریفیر. أیضا ، یمكن ألي فرد یحتاج إلى مكان
 آمن للعزل االتصال برقم 5150-367-617 للوصول إلى موقع العزل والشفاء بدون تكلفة.
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