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شهر فریمانت مرکز معاینات کوید 19-را تاسیس میکند
شهر فریمانت ،کلیفورنیا 2 ،اپریل  - 2020به روز جمعه 3 ،اپریل ،شهر فریمانت ساحۀ معاینات مریضی وایرس کرونا
( 2019کوید )19-را تاسیس میکند تا برای مردم که مریض هستند ،مسئولین خدمات عاجل ،و پرسونل فراهم کننده گان
خدمات صحی که در نزدیکی اخیر به معرض خطر این وایرس قرار داشته باشند ،یک فرصت برای معاینۀ رایگان را
فراهم کند.
مرکز معاینۀ کوید 19-اتفائئه شهر فریمانت ،که در مرکز آموزش تاکتیکی اتفائیه شهر فریمانت به آدرس 7200
 Stevenson Blvdموقعیت دارد ،برای رفع فشار باالی شعبات عاجل شفاخانه ها ،فراهم نمودن نتایج معاینۀ سریعتر برای
مسئولین خدمات عاجل و کارمندان فراهم کننده گان خدمات صحی که در اخیر در معرض خطر قرار گرفته اند ،و برای
افزایش توانایی جامعۀ ما برای کاهش دادن سرایت از طریق جدا شدن بعد از معاینه شدن ایجاد شده است.
"مرکز معاینات کوید 19-شهر فریمانت برای شهر ما اهمیت زیاد دارد چون کمک میکند تا مسئولین خدمات عاجل،
پرسونل خدمات مصونیت عامه ،و کارمندان فراهم کننده گان خدمات صحی و مهم هنگام خدمت نمودن جامعۀ ما در
خطوط اول حفاظت شوند؛ آنها به حمایت ما ضرورت دارند "،شاروال  Lily Meiگفت" .ما از مسئولین شهر هیوارد ابزار
سپاس میکنیم که ما را دعوت کردند تا با این تیم یکجا شویم ،تا برای تاسیس نمودن مرکز معاینات خود را خوبتر آماده
بسازیم .ما همه نیرومند هستیم هنگامیکه شریکان جامعه یکجا میشوند تا باالی ایجاد یک راه حل کار کنند".
برای اخذ معاینۀ کوید ،19-به مثابۀ بخش از پروسۀ معاینات دو برخی هر شخص ارزیابی میشود و باید تب با درجۀ
حرارت  100داشته باشد و برای کوید 19-عالیم نشان دهد .عالیم کوید 19-متشکل است از سرفه ،نفس تنگی یا مشکل
در تنفس ،درد دوامدار ،فشار در سینه /یا عالیم دیگر تنفسی .مکتوب معرفی از داکتر برای اجرای ارزیابی ضرورت
نیست .بعد تکمیل از ارزیابی ابتدایی ،افراد که با شرایط معاینات مطابقت نکنند ،برایشان معاینۀ واقعی کوید 19-داده
میشود که متشکل از سواب نمودن حفره های بینی و عقب گلون میباشد.
معاینات در ساحۀ کوید 19-توسط اتفائیه فریمانت توسط سیستم درایو-ترو تنظیم میشود و افراد که نیاز به معاینه دارند باید
در داخل موتر خود باشند .معاینات توسط رفتن فرد در داخل اجراء نمیشود.

برای رفتن به مرکز معاینه ،موتر ها باید از خط مسیر غربی سرک  Stevenson Boulevardداخل شوند  -سپس به
 Eureka Driveبروند و به طرف شمال بروید .موتر ها باید بعدا به طرف  Eureka Driveبروند و خط به طرف راست
سرک تشکیل میشود .دسترسی به خط ارزیابی یا اسکرینینگ الین فقط توسط موتر داده میشود و بعضی اوقات ممکن
است محدود شود تا جریان مصئون و قابل مدیریت ترافیک را اجازه دهد.
در حالیکه معاینات با رفتن فرد در داخل فراهم نمی شود ،ما با یک کلینیک صحی محلی برای ایجاد شراکت کار میکنیم
که معاینات کوید 19-با رفتن فرد در داخل کلینیک به اساس تعین وقت تنها تسهیل میکند.
مسئولین خدمات عاجل و کارمندان فراهم کننده گان خدمات صحی که عالیم وایرس کوید 19-را نشان میدهند وهمچنان
درجۀ حرارت وجود شان بلندتر از  100درجه باشد میتوانند برای معاینه قبل از وقت با تماس گرفتن (510) 789-7231
وقت مالقات تعین کنند.
مرکز معاینات کوید 19-بخش اتفائیه شهر فریمانت همه روزه تقریبا از  10بجۀ صبح تا  5بجۀ بعد از ظهر یا تا زمانیکه
حد اکثر معاینات قابل دستر برای آن روز انجام شود باز است.
این معاینات برای مردم رایگان است و برای همه بدون نظرداشت محل زندگی یا وضعیت امیگریشن شان قابل دسترس
است.
کارمندان مرکز معاینات کوید 19-بخش اتفائیه شهر فریمانت متشکل است از پارامیدیک ها و مامورین آتش نشانی ادارۀ
اتفائیه شهر فریمانت ،نرس های راجستر شدۀ شفاخانۀ واشنگتن ،و تخنیک کار های طبی بخش عاجل یونایتد امبوالنس
( .)EMTمدیریت عمومی مرکز معاینات به هماهنگی ادارۀ پولیس شهر فریمانت و ادارۀ پولیس شهر نیوارک ایجاد شده
است.
تاسیس مرکز معاینات کوید 19-بخش اتفائیه فریمانت بدون شراکت همکاری با شهر هیوارد ،ادارۀ اتفائیه شهر هیوارد،
آتش نشانان هیوارد ،اتحادیۀ بین المللی آتش نشانان ( )IAFFبخش محلی  ،1909بخش محلی  IAFF 1689آتش نشانان
فریمانت ،و شرکت  ,.Avellino Lab USA, Incشهر مینلو پارک ،یک رهبر جهانی در حصۀ معالجۀ جینیتیک و تشخیصات
مالیکولی ممکن نبود.
برای معلومات بیشتر و جدید در مورد چگونگی نظارت شهر فریمانت از مریضی وایرس کرونا ( 2019کوید ،)19-لطفا
صفحۀ انترنتی وایرس کرونا ما را به آدرس  www.Fremont.gov/Coronavirusببینید .تجدید معلومات عمومی در
حساب های شبکات اجتماعی شهر در فیسبوک ،نیکست دور ،نیکسل ،و تویتر اجراء میشود؛ چینل های ما را در صفحۀ
انترنتی  www.Fremont.gov/SocialMediaتعقیب کنید.
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