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Kính thưa quý cư dân,
Hội đồng Thành phố Cumberland khuyến khích các cư dân hãy theo đúng các cố vấn về sức khoẻ để giúp
chặn đứng sự lây lan bệnh COVID-19. Như quý vị có thể đã biết, một vài cư dân trong Khu vực Chính quyền
Địa phương của chúng ta đã bị nhiễm vi rút tại các vùng dân cư gồm Berala, Greystanes và Smithfield.
Xin vui lòng tuân thủ các lệnh và hướng dẫn về sức khoẻ của Chính phủ NSW. Hãy giữ vệ sinh tốt, tránh
những cuộc tụ tập gia đình đông người, và mang khẩu trang để bảo vệ cho chính mình, gia đình và những
người khác. Nếu quý vị không mang khẩu trạng tại một số khu vực như trung tâm mua sắm, trên các
phương tiện chuyên chở công cộng, những nơi thờ phượng, quý vị có thể bị phạt tại chỗ 200 đô-la.
Xin hãy làm xét nghiệm nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh COVID-19 như sốt, ho, đau/rát họng,
hụt hơi, chảy mũi, mất vị giác hay khứu giác. Hãy tự cách ly cho đến khi nào quý vị biết được kết quả xét
nghiệm của mình. Ngoài ra nếu cảm thấy không khoẻ xin đừng đi làm.
Những địa điểm xét nghiệm trong Khu vực Chính quyền Địa phương Cumberland gồm:
Điểm Xét nghiệm Lái xe ngang Merrylands Drive
Góc đường Burnett và Merrylands Road, Merrylands: 8g sáng-8g tối, mở cửa mỗi ngày
Điểm Xét nghiệm Lái xe ngang thuộc Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ Auburn
Norval Street, Auburn: 8.30g sáng-4g chiều, mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu
Điểm xét nghiệm Lái xe ngang Auburn Drive
48 Boorea Street, Auburn: 8g sáng-4g chiều thứ Hai đến thứ Sáu
Mở cửa 8g sáng-8g tối cho đến ngày 8 tháng Giêng 2021
Điểm Xét nghiệm Lái xe ngang Smithfield Drive
63 Long Street, Smithfield: 7g sáng-3g chiều, mở cửa thứ Hai đến thứ Sáu
Mọi lứa tuổi đều được chào đón làm xét nghiệm. Cư dân không cần phải lấy hẹn trước hay không cần giấy
giới thiệu của Bác sĩ Gia đình. Xét nghiệm miễn phí và không cần phải có thẻ Medicare.
Muốn biết thông tin về cách thức tìm địa điểm xét nghiệm xin vào trang mạng:
www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-yourself-and-others/clinics
Nhiều cư dân của thành phố chúng ta thuộc nguồn gốc không nói tiếng Anh. Nếu quý vị biết ai đó cần được
giúp đỡ, có thể là bạn bè hay người thân của quý vị, làm ơn giúp họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc xét
nghiệm và khuyến khích họ đi làm xét nghiệm.
Nếu quý vị cần bất kỳ trợ giúp nào để hiểu các thông tin, xin liên lạc Dịch vụ Thông Phiên Dịch qua số 131
450 hay gọi cho Hội đồng Thành phố qua số 02 8757 9000.
Hãy giữ an toàn và khoẻ mạnh.
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