
 للمواطنين 19-فحص الكشف عن كوفيد
 س على الرقمويتم إجراء الفحص مجاًنا لغير القادرين على دفع الرسوم. هل لديك أي تساؤالت؟ اتصل بمديرية شؤون الصحة العامة في كولومب

 614-645-1519. 
 

 موعد.لفحص. اتصل بهيئة الفحص لتحديد تسجيل البيانات مسبقًا وتحديد موعد إلجراء ا يتطلب

 
)الفحص مقدَّم بدعم من   سومديرية شؤون الصحة العامة في كولومب

جبل الكرمل، ومنظمة أوهايو هيلث، ومركز ويكسنر الطبي بجامعة والية 
 أوهايو(

 614-645-1519 
www.columbus.gov/coronavirus 

 سومديرية شؤون الصحة العامة في كولومب .1
240 Parsons Ave., Columbus 

 مساءً  4 -صباًحا 9 -من اإلثنين إلى الجمعة 
 

 هارت أوف أوهايو فايلي هيلثمركز 
614-235-5555 

https://heartofohiofamilyhealth.org 
 فاميلي هيلثمركز كابيتال بارك  .2

2365 Innis Rd., Columbus 
 مساءً  5 -صباًحا 8 -اإلثنين والثالثاء واألربعاء والجمعة 

 مساءً  7:30 -صباًحا 8 -الثالثاء 
 هيلثفاميلي مركز وايت هول  .3

882 S. Hamilton Rd., Whitehall 
 مساءً  5-صباًحا 8 -اإلثنين واألربعاء والخميس والجمعة 

 مساءً   7:30 - صباًحا 8 -الثالثاء 
 

 مركز لوور اليتس كريستشن هيلث
614-274-1455 

https://llchc.org/covid19 
 جبل الكرمللوور اليتس في غرب  .4

777 W. State St., Columbus 
 مساءً  5-صباًحا 9 -الجمعة 

 

 برايمرى وان هيلث
614-859-1895 

www.primaryonehealth.org/covid19testing 
 ى وان هيلث بمركز هيلث آند ويلنسبرايمر .5

2300 W. State St., Columbus 
 مساءً  1-صباًحا 9 -اإلثنين واألربعاء والجمعة 

 
 كز جون آر مالوني هيلث آند ويلنسبرايمرى وان هيلث بمر .6

1905 Parsons Ave., Columbus 
 مساءً  1-صباًحا 9 -اإلثنين واألربعاء والجمعة 

 
 برايمرى وان هيلث .7

3433 Agler Rd., Columbus 
 مساءً  1-صباًحا 9 -والجمعة اإلثنين واألربعاء 

 
 برايمرى وان هيلث في سانت ستيفنز كوميونيتي هاوز .8

1500 17th Ave., Columbus 
 مساءً  1-صباًحا 9 -اإلثنين واألربعاء والجمعة 

 

 

 إكويتاس هيلث
614-300-2334 

https://equitashealth.com 
 كينج لينكولن ميديكالمركز  .9

750 17th Ave., Columbus 
 مساءً  1-صباًحا 9 -الفحص عن بُعد: من اإلثنين إلى الجمعة 

 مساءً  3-صباًحا 11 -الفحص داخل المركز: من اإلثنين إلى الجمعة 
 

KIPP Columbus  الفحص مقدَّم بدعم من مركز ويكسنر الطبي بجامعة(
 والية أوهايو(

614-293-4000 
10. KIPP Columbus 

2900 Inspire Dr., Columbus 
 مساءً  4-صباًحا 9 -اإلثنين والخميس 

 

 
 .19-اتصل بأحد مقدمي الرعاية األولية، إن أمكن، إلجراء فحص الكشف عن كوفيد

 

 

 

تم جمع هذه المعلومات بواسطة 
مديرية شؤون الصحة العامة في 

 6/5/2020كولومبس؛ بتاريخ 
 

http://www.columbus.gov/coronavirus
https://heartofohiofamilyhealth.org/
https://llchc.org/covid19
http://www.primaryonehealth.org/covid19testing
https://equitashealth.com/

