
 

 

Ngày 27 tháng 5 năm 2022 

 

 
 

Tin mới nhất từ Chính phủ WA: 
• Các hộ gia đình chưa nhận được 15 RAT test miễn phí đều đã nhận được email thông báo và họ có 

thể chọn nhận RAT test tại bất kỳ điểm phân phát nào hoặc nhận RAT test gửi lại qua đường bưu 

điện. 

• Những người đại diện cho hộ gia đình mình tới lấy tại các điểm phân phát RAT phải xuất trình email 

trả lời khi họ đăng ký chọn phương thức tự tới nhận. 

• Những người tiếp xúc gần mà không có triệu chứng có thể lấy RATs miễn phí tại các phòng khám 

tiêm chủng ở đô thị và phòng khám xét nghiệm trong khu vực (tùy vào tình trạng sẵn có). 

• Bạn phải đeo mặt nạ khitới lấy RAT miễn phí của mình (phù hợp với các giao thức tiếp xúc gần) và, 

hãy thử RAT test trước khi bạn đến. 

• Vui lòng không đến các khoa hồi sức cấp cứu trong vùng để lấy RAT. 

• Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận bằng lời rằng bạn là người liên hệ thân thiết và sẽ có thể lấy RAT cho 

người thân khác trong gia đình bạn, tối đa là 30 RAT. 

 

Các điểm ghé xe lấy RAT 

Địa điểm Địa chỉ Thời gian 

Bắc 9 Franklin Lane, Joondalup 
7:00 sáng– 8:00 chiều Thứ 2 tới Thứ 6  
10:00 sáng – 4:00 chiều Thứ 7 

Trung 339 Collier Road, Bassendean 
7:00 sáng– 8:00 chiều Thứ 2 tới Thứ 6  
10:00 sáng – 4:00 chiều Thứ 7 và Chủ nhật  

Nam 6 Mariott Road, Jandakot 
3:30 chiều – 6:30 chiều Thứ 2 tới Thứ 6  
9:00 sáng – 1:00 chiều Thứ 7 và Chủ nhật 

 
Khu vực trung tâm 

Địa điểm Địa chỉ Thời gian 

Armadale 
Armadale Central Shopping Centre (next to food hall) 
10 Orchard Ave, Armadale 

10:00 sáng – 4:30 chiều Thứ 2 tới Thứ 7  
10:00 sáng – 7:00 chiều Thứ 5  
11:00 sáng – 5:00 chiều Chủ nhật 

Carramar 
Carramar COVID-19 vaccination community clinic, 
Carramar Village Shopping Centre, 7 Cheriton Dr, 
Carramar  

9:00 sáng – 4:30 chiều Thứ 2 tới THứ 7  
11:00 sáng – 4:30 chiều Chủ nhật 

Claremont 
Claremont Showgrounds, Jim Webster Pavilion 
1 Graylands Rd, Claremont 

8:30 sáng – 4:30 chiều Thứ 2 tới Chủ nhật 
8:30 sáng - 6:30 chiều Thứ 5 

Ellenbrook 
Ellenbrook Central Shopping Centre, Shop G-033 
11 Main Street, Ellenbrook 

9:00 sáng – 4:30 chiều Thứ 2 tới Thứ 7 
11:00 sáng – 4:30 chiều Chủ nhật 

(Số 7-2022)  
 



 

 

Địa điểm Địa chỉ Thời gian 

Joondalup 
Lakeside Joondalup Shopping Centre 
420 Joondalup Drive, Joondalup 

8:30 sáng – 4:30 chiều Thứ 2 tới Thứ 7 
8:30 sáng - 6.30 chiều Thứ 5 
11:00 sáng – 4:30 chiều Chủ nhật 

Kwinana 
46 Meares Avenue, Kwinana Town Centre 
(Phòng khám đặt tại Kambo Warehouse cũ, cạnh Repco) 

8:30 sáng – 4:00 chiều Thứ 2 tới Chủ nhật 

Mandurah 264 Pinjarra Road, Mandurah 
9:00 sáng – 3:00 chiều Thứ 2, 3, 5, 7 và Chủ nhật 
9:00 sáng - 3:30 chiều Thứ 4 và 6 

Midland 
Centrepoint Midland Shopping Centre 
307 Great Eastern Highway, Midland 

8:30 sáng – 4:30 chiều Thứ 2 tới Thứ 7 
8:30 sáng - 6.30 chiều Thứ 5 
11:00 sáng – 4:30 chiều Chủ nhật 

Mirrabooka 
The Square Mirrabooka (gần Aldi) 
43 Yirrigan Drive, Mirrabooka 

8:30 sáng – 4:30 chiều Thứ 2 tới Thứ 7 
8:30 sáng - 6.30 chiều Thứ 5 
11:00 sáng – 4:30 chiều Chủ nhật 

Perth  
Perth Convention and Exhibition Centre 
21 Mounts Bay Rd, Perth 

10:00 sáng – 6:00 chiều Thứ 2 tới Thứ 6 
10:00 sáng – 4:00 chiều Thứ 7 và Chủ nhật 

 

 
Hành động của Chung Wah Community Care: 
• Vẫn duy trì việc đeo mặt nạ và kiểm tra nhiệt độ tại Balcatta Hub, Northbridge Hub và Willetton Hub. 

• Các nhân viên đón khách từ nhà tới trung tâm sẽ kiểm tra và ghi lại nhiệt độ của từng khách trước khi 

khách lên xe. Khách hàng tới trung tâm với dịch vụ một kèm một sẽ được kiểm tra nhiệt độ trước khi 

vào trung tâm. 

• Giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe nói chung của tất cả nhân viên, tình nguyện viên và khách hàng / 

người tham gia và cung cấp các hướng dẫn liên quan khi có tình huống liên quan đến COVID. 

 
 
 

Cách bạn có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus: 
• Đeo khẩu trang khi nhận dịch vụ hoặc khi ra ngoài cộng đồng. 

• Ở nhà nếu bạn không khỏe và hãy thông báo với Nhân viên điều phối dịch vụ của bạn. 

• Tuân thủ nguyên tắc vệ sinh hô hấp và ho: ho hoặc hắt hơi vào khăn giấy và vứt bỏ khăn giấy ngay lập 

tức, hoặc ho / hắt hơi vào chỗ cong của khuỷu tay, thực hiện vệ sinh tay. 

• Vệ sinh và giặt là: thường xuyên vệ sinh môi trường và thiết bị, xử lý an toàn đồ vải và chất thải. 

• Lập tức thông báo cho Điều phối viên dịch vụ của bạn nếu bạn hoặc gia đình của bạn có triệu chứng, 

tiếp xúc gần và cách ly, hoặc bạn đã xét nghiệm COVID dương tính. 


