Đi xét nghiệm COVID-19

▪
▪
▪

Tất cả mọi người đều có thể được làm xét nghiệm
bằng mẫu nước miếng
Cho dù có hay không có triệu chứng bệnh
Xét nghiệm miễn phí
- tuy nhiên, vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm của quý vị, nếu có.

Mon – Fri: 9 a.m. – 5 p.m.
Sat – Sun: 10 a.m. – 4 p.m

Roy Wilkins Exhibition Hall
(next to Saint Paul River Centre)
175 W Kellogg Blvd
St. Paul, MN 55102

Free parking is available on the roof of the RiverCentre ramp. If that is full, metered parking is available in Rice Park.
Entrances:
•
Skyway from the RiverCentre Parking Ramp, follow signs.
•
Doors by the main RiverCentre sign at 175 W Kellogg Blvd, follow signs.
•
Rice Park entrance on Washington Street near Herb Brooks statue, follow signs.
Accessibility: The testing location is ADA accessible. Upon arrival, guests that cannot use an escalator should notify
the greeter and an elevator option will be made available.
There are ramps and changes to the floor grade. Expect a 3 – 5 minute walk from any entrance to the testing site.
People with mobility challenges may find the Minneapolis and Brooklyn Park locations easier to navigate.

Ghi danh lấy hẹn trên mạng trực tuyến.
https://mncovidtestingappt.as.me/schedule.php
Nếu quý vị không thể ghi danh trên mạng trực tuyến, hoặc cần thông dịch viên, gọi số 1-800-800-5698 để được giúp
đỡ. Vào trang mạng www.mn.gov/covid19 để biết các lựa chọn và địa điểm xét nghiệm khác.
Quý vị không được ăn uống, nhai, hoặc hút bất kỳ thứ gì trong ít nhất 30 phút trước khi làm xét nghiệm bằng mẫu nước miếng.
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