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وسالكشف عن  اتختبار إ إلجراء مرفقي    فتتاحإ    ساعد ي كورونا   في 
 
 ف

. ال إنهاء من لكسنغتون تقريب  حجر الصح 

 

وس  لكشف عن ل انيةالمّج ختبارات اإل  إجراء  مرافق إن ورتونغ ليندا  رئيسة البلدية تقال   ة من خالل القدوم بالسيار كورونا فتر
 التر

   ستفتح
   تونغنكسل ف 

   ستساعد  المقبلة القليلة األيام ف 
   اإلقامة قيود  إنهاء من المدينة تقريب ف 

ل ف   .المت  

  األربعاء قد أعلن شتر ب آندي الحاكمو كان 
 
 ق  و  م   أن

وس  بارات ختإلجراء إ ير   ع     متاحير   سيكونان كورونا الكشف عن فتر
  كسينغتونل ف 

 .الوالية مستوى عىلالمبذول  جهد ال من جزءك

   رائع بعمل قامت مدينتنا  أن بالفعل األرقام تظهر : "ورتونغ تقال
 
  وأنا  ،االجتماع  عليمات التباعد ت اتباع ف

 
 أق
 
 ومع". "الجميع تعاون ر د

وس  اتختبار إ فإن ،ذلك    الوحيدة الطريقة هو  النطاق ةالواسعالكشف عن الفتر
   من معرفة خاللها  من يمكننا  التر

 من بالفعل يعان 

وس . المرض    ،COVID-19فيما يتعلق بفتر
وهكذا . طبيعية ربيعية حساسية نوبة وكأنها  تبدو  أنها  أو  ،أعراض توجد  ال  األحيان بعض ف 

   الضحايا  يستمر 
وس مصابون أنهم يعرفون ال  ألنهم اآلخرين إصابة ف   النطاق الواسع ختبار اإل هو  ليس هذا  أن من الرغم عىلو . بالفتر

   خطوة أنه إال  ،نحتاجه الذي
 ." الصحيح تجاهاإل  ف 

   سيساعد  االختبارات تر فتو  توسيع إن" ،الصحة مفوض ،همبوغ كري    ج.  د  قالو 
     COVID-19 بعدوى المصابير   األشخاص تحديد  ف 

 بصورة  مرضال من يعانون لذينا
 
   المؤكدة الحاالت عدد  إىل أخرىعدادا أ يضيف قد  هذا طبعا . فأخ

 من المزيد  هناك ألن لكسنغتون ف 

  يتم إجراؤها  االختبارات
  . التر
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ب بينما  داد  ختبار اإل  عىلحصول ال فإن ،التجارية األعمال عىلجراءات الحجر إ خفيفت من نقتر  ." ةأهمي ستر 

وس عن الكشف إختبارات إجراء سيكون ،االثنير   يوم من بتداءإ    د عمو تحديد  طريق عن متاًحا  بالسيارة القدوم خاللمن كورونا   فتر
 ف 

  الواقع   Bluegrass Community and Technical Collegeالجامع   المعهد  فناء
  كذلك   و  Newtown Pike شارع ف 

 الصيدلية  ف 

Walgreen  الواقعة  
  (. Executive Drive وطريق Winchester Roadتقاطع شارع  زاوية)  Executive Drive 2296: ف 

   أن يجب
 .السيارةب الموقعير   من أيّ  إىل الناس يأنر

  ات ختبار إل اإجراء  يبدأ 
 8:30 الساعة من ة وتتم إبتداءانيمّج اإلختبارات ستكون . أبريل 27 االثنير   يوم  Kroger فر ط من BCTC ف 

 عىل للحصول وا لج  س  . العام للجمهور  بارات متاحةستكون اإلختو  أسبوعير   لمدة و  الجمعة إىل االثنير   من ،مساء   5:30 حتر  صباًحا 

  موعد 
 krogerhealth.com : الموقع ف 

  ش الواقعة Walgreen  الصيدلية من طرف متاًحا  ختبار اإل  سيكون ،أبريل 24 الجمعة يوم من ء  ا دتبإ
 من Executive Drive ارعف 

جراء سيتم إ) االختبار  أطقم نفاذ  حتر  أو  ،تقريًبا  أسبوعير   لمدة ختباراتاإل  ستستمر . األسبوع أيام طوال ،مساء   5 حتر  صباًحا  9 الساعة

ا  التسجيل يبدأ (. يوميا بالتقريب ختبار إ 200
ً
نت ت  ع غد  Walgreen ختباراتإ ستكون walgreens.com/coronavirus .عىل اإلنتر

وس أعراض عليه ظهر تو  عاًما  18 عن عمره يزيد  شخص ألي متاحة  .األوائلطقم المسعفير  أو  صحيةال رعايةال لعمال و  ،اإلصابة بالفتر

  إأصل  من ير  األمريكي أحياء من بالقرب متاًحا  إلختبار ا يكون أن خاص بشكل المهم من إنه ورتونغ تقال و
 تأثر  لقد : "وأضافت. فريقر

   أصل من األمريكيون
   COVID-19 ب  كاف   مت غتر  بشكل أفريقر

   نغتونكسل ف 
 شتر ب الحاكم من طلبنا ". "الوطن أنحاء جميع وف 

   مساعدتنا 
   البدء ف 

   األوىل المجانية االختبار  مرافق من واحدة لدينا  السبب ولهذا  ،ذلك معالجة ف 
 "BCTC  ف 

   الوطنية اإلعالم وسائل بدأت أن بعد  المحلية األرقام نغتونكسل فحصت
   أصل من األمريكيير   أن عن اإلبالغ ف 

 بشكل ممثلون أفريقر

   زائد 
  من أصل  ير  األمريكي اطنير  مو ال بممثىل   رئيسة البلدية ومكتب الصحة إدارة ممثلو  جتمعإ و .  COVID-19 حاالت ف 

 إفريقر

  تسو . المشكلة لمعالجة طرق عن للبحث
 .اليوم ظهر  بعد  ورتونغ بهم لتقر

   ورتونغ إىل نضمإكما 
   المؤتمر  ف 

ية األنطاكية الكنيسةمن  األب تايلر  كيث.  د  القس اليوم الصحق  . د  القس و  المعمدانية التبشتر

ية  لرابطةل التنفيذي المدير ا  الرئيس ،بيبلز  ج    ون     المعمدانية شيلو  كنيسة  من أويت   . ل جوزيف .  فاييت- ةمقاطعو غتون للكسنالحض 

   و  توماس ريج    السناتور  حض   ذلكك
   المؤتمر  براون جورجالوالية مان برلالنائب ف 

 . الصحق 
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https://www.walgreens.com/topic/findcare/coronavirus.jsp?ban=covid_vanity

