
Maaari na kayong magpa-test 
San Francisco!
Impormasyon sa COVID-19 test

Pier 30/32

SOMA at 7th and Brannan

Mga lokasyon ng CityTestSF:
Mga lokasyon ng drive-through at walk-through

City & County of San Francisco
Department of Public Health

Ang San Francisco ay nagbibigay ng 
pinalawak na COVID-19 test para sa 
sinumang nakatira at nagtatrabaho 
sa lungsod.

Lahat ng manggagawang esensyal ay maaaring 
magpa-test kahit walang sintomas. Para sa sinumang 
iba, kailangan mong magkaroon ng hindi bababa sa 
isa sa COVID-19 sintomas, tulad ng lagnat o ubo, 
o may kamakailang nagkalapit sa isang tao na may 
COVID-19. 

Libre magpa-test sa iba't ibang lugar sa buong Lungsod.

Hindi kailangan ng sulat mula sa doktor o ng 
insurance para sa kalusugan upang magpa-test.

Kailangan gumawa ng appointment at maaari itong 
gawin online o sa pagtawag.

Ang resulta ay makukuha sa 1-3 na araw.

Sakit sa katawan

Pagod

Bara sa ilong

Panginginig

Lagnat (100.4° F/38° C) 

Sipon

Ubo

Sakit ng ulo

Kinakapusan ng 
paghinga

Pagtatae o pagsusuka

Kawalan ng 
pang-amoy at panlasa

Namamagang lalamunan

Tandaan: Tinutukoy lamang ng test kung mayroon kang sakit sa oras ng 
pagkuha ng test . Hindi ito test para sa kaligtasan sa sakit o kung ikaw ay 
nagkaroon ng virus sa nakaraan. Kung ang iyong test ay negatibo, kailangan 
mong manatiling maingat, maaari ka pa ring makakuha ng impeksyon.

Para magpa-iskedyul ng test sa isa sa mga 
lokasyong ito, bumisita sa sf.gov/citytestsf.

sf.gov/GetTestedSF

Mga sintomas ng COVID-19:

Castro Mission Testing Site
3850 17th Street  |  M-F: 8-5pm  |  S-S: 12-4pm

Maxine Hall Testing Site
1181 Golden Gate Avenue  |  M-F: 8-5pm

Southeast Health Center Testing Site
2401 Keith Street  |  M-F: 8-5pm

ZSFG Testing Site
1001 Potrero Avenue  |  M-F: 9-6pm

Tumawag sa 415-682-1740 para magpa-iskedyul 
ng test sa sumusunod na mga lugar.

Makikita ang mga may kamakailang nagkalapit  sa isang 
tao na positibo sa COVID-19, kahit na walang mga 
sintomas.

Tumawag sa 415-552-3870 para magpa-iskedyul

Mission Neighborhood Health Center
Shotwell Parking Lot  |  240 Shotwell Street
M-F: 8-5pm


