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Các Địa Điểm Xét Nghiệm COVID-19 Tại Quận Cam 
Các địa điểm xét nghiệm sau đây cung cấp xét nghiệm "PCR" COVID-19 có thể xác định xem ai đó hiện có đang bị nhiễm 
vi-rút SARS-CoV-2, gây bệnh COVID-19 hay không. Xét nghiệm này không xác định được trường hợp bị nhiễm vi-rút trong 
quá khứ cũng như không xác định được ai đó dương tính với vi-rút nếu đó là giai đoạn mới nhiễm. 

Danh sách này liệt kê các địa điểm công cộng và tư nhân được xác định (tính đến ngày phát hành) là cung cấp xét nghiệm 
miễn phí hoặc chấp nhận hầu hết các loại bảo hiểm mà không có khoản đồng thanh toán thêm. Đây không phải là danh 
sách đầy đủ và việc có tên trong danh sách không bao hàm sự chứng thực của Quận Cam. Các địa điểm mới được mở 
thường xuyên, do đó vui lòng cân nhắc tìm kiếm trên Internet để biết các địa điểm bổ sung. 

Vui lòng liên hệ trực tiếp với những địa điểm đó để xác nhận liệu quý vị có hội đủ điều kiện, bảo hiểm của quý vị có được 
chấp nhận hay không và để biết các thông tin về giá cả khác. Tất cả các địa điểm xét nghiệm đều yêu cầu đặt lịch hẹn. 

Thông Tin Liên Hệ của Các Hệ Thống Y Tế 
Ai Có Thể Được Xét Nghiệm 
(Điều Kiện Hội Đủ) 

Nếu quý vị có bảo hiểm của các nhóm sau và không biết cách liên 
hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, vui lòng 
liên hệ với họ thông qua các đường dẫn và số điện thoại sau để tìm 
hiểu về xét nghiệm COVID-19 từ nhà cung cấp của quý vị. 

Địa Điểm Thông Tin Liên Hệ để Đăng Ký 
Kaiser 
Nhiều địa điểm 

Trang web: https://healthy.kaiserpermanente.org/southern-
california/health-wellness/coronavirus-information  
Điện thoại: (877) 813-7297 
 

Memorial Care 
Nhiều địa điểm 

Trang web: https://www.memorialcare.org/coronavirus 
Điện thoại: (877) MYMEMCARE  (877-696-3622) 
 

Providence 
Nhiều địa điểm 

Trang web: https://coronavirus.providence.org/socal-updates 
Điện thoại: (310) 618-9200 
 

Hoag Health Network 
hoặc Hoag Urgent Care 
Nhiều địa điểm 
 

Trang web: https://covid19.hoag.org hoặc  
https://hoagurgentcare.com 

 

Các Trung Tâm Chăm Sóc Khẩn Cấp 
Xpress Urgent Care 
Địa Điểm Costa Mesa  

Huntington Beach  
Tustin 
Stanton 

Ai Có Thể Được Xét Nghiệm 
(Điều Kiện Hội Đủ) 

Phải gọi điện hoặc truy cập trực tuyến để đăng ký đánh giá và xét 
nghiệm. Các cơ sở này chấp nhận hầu hết các chương trình bảo 
hiểm và có thể lập hóa đơn cho HRSA với những người không có 
bảo hiểm, nhưng các cá nhân phải xác minh với cơ sở xét nghiệm về 
bảo hiểm được chấp nhận và các khoản đồng thanh toán dự kiến 
vào thời điểm xét nghiệm. 
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Thông Tin Liên Hệ để Đăng Ký Trang web: https://www.xurgentcare.com 
Costa Mesa Điện thoại: (877) 813-7297 
Huntington Beach Điện thoại: (877) 813-7297 
Tustin Điện thoại: (877) 813-7297 
Stanton Điện thoại: (877) 813-7297 

Care Spot 
Địa Điểm Anaheim Hills  

Brea 
Cerritos  
Cypress 
Huntington Beach  
La Habra 
Los Alamitos  
Placentia  
Yorba Linda 

Ai Có Thể Được Xét Nghiệm (Điều Kiện Hội 
Đủ) 

Phải gọi điện hoặc truy cập trực tuyến để đăng ký đánh giá và xét 
nghiệm. Các cơ sở này chấp nhận hầu hết các loại bảo hiểm, nhưng 
các cá nhân phải xác minh với cơ sở xét nghiệm về bảo hiểm được 
chấp nhận và các khoản đồng thanh toán dự kiến vào thời điểm xét 
nghiệm. 

Thông Tin Liên Hệ để Đăng Ký Trang web: https://www.carespot.com 
Anaheim Hills Điện thoại: (714) 453-0120 
Brea Điện thoại: (714) 255-1640 
Cerritos Điện thoại: (562) 865-8750 
Costa Mesa Điện thoại: (714) 263-0227 
Cypress Điện thoại: (714) 252-5016 
Huntington Beach Điện thoại: (714) 963-4398 
La Habra Điện thoại: (714) 451-1072 
Los Alamitos Điện thoại: (562)-430-4138 
Placentia Điện thoại: (714) 792-3736 
Yorba Linda Điện thoại: (714) 696-5280 

Marque Medical 
Địa Điểm Buena Park 

Rancho Santa Margarita 
Ai Có Thể Được Xét Nghiệm (Điều Kiện Hội 
Đủ) 

Phải gọi điện hoặc truy cập trực tuyến để đăng ký đánh giá và xét 
nghiệm. Các cơ sở này chấp nhận hầu hết các loại bảo hiểm, nhưng 
các cá nhân phải xác minh với cơ sở xét nghiệm về bảo hiểm được 
chấp nhận và các khoản đồng thanh toán dự kiến vào thời điểm xét 
nghiệm. 
 

Thông Tin Liên Hệ để Đăng Ký Trang web: https://marquemedical.com 
Điện thoại: (949) 617-3995 
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AFC Urgent Care Ladera Ranch 
Địa Điểm Ladera Ranch 

 
Ai Có Thể Được Xét Nghiệm 
(Điều Kiện Hội Đủ) 

Phải gọi điện hoặc truy cập trực tuyến để đăng ký đánh giá và xét 
nghiệm. Cơ sở này chấp nhận hầu hết các loại bảo hiểm, nhưng các cá 
nhân phải xác minh với cơ sở xét nghiệm về bảo hiểm được chấp 
nhận và các khoản đồng thanh toán dự kiến vào thời điểm xét 
nghiệm. 

Thông Tin Liên Hệ để Đăng Ký Trang web: www.afcurgentcare.com/ladera-ranch 
Điện thoại: (949) 207-3786 
 

 

CVS Minute Clinics 
Ai Có Thể Được Xét Nghiệm 
(Điều Kiện Hội Đủ) 

Xét nghiệm miễn phí cho các cư dân California đáp ứng tiêu chí ưu tiên của 
California Department of Public Health (CDPH, Sở Y Tế Công Cộng California). 
Bảo hiểm sẽ được sử dụng với những người có bảo hiểm, nhưng không yêu 
cầu các khoản đồng thanh toán. 

Thông Tin Liên Hệ Để đăng ký, hãy truy cập trang web https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-
19- testing hoặc gọi 1-866-389-2727. 

Địa Điểm Anaheim  
Costa Mesa  
Fullerton 
Huntington Beach  
Irvine 
La Habra  
Los Alamitos  
Seal Beach 
San Clemente  
Stanton  
Tustin 
Yorba Linda 

 

Các Cơ Sở Xét Nghiệm (Tiểu Bang) OptumServe 
Ai Có Thể Được Xét Nghiệm 
(Điều Kiện Hội Đủ) 

Xét nghiệm miễn phí cho các cư dân California đáp ứng tiêu chí ưu tiên của 
California Department of Public Health (CDPH, Sở Y Tế Công Cộng California). 
Những người không có triệu chứng được ưu tiên. Bảo hiểm sẽ được sử dụng 
với những người có bảo hiểm, nhưng không yêu cầu các khoản đồng thanh 
toán. 
 

Thông Tin Liên Hệ Để đăng ký, hãy truy cập trang web  https://lhi.care/covidtesting hoặc gọi  
1-888-634-1123. 
 

Địa Điểm Buena Park 
Orange  
Santa Ana 
San Juan Capistrano 
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Mạng Lưới Xét Nghiệm COVID-19 Tại Quận Cam 
Ai Có Thể Được Xét Nghiệm 
(Điều Kiện Hội Đủ) 

Xét nghiệm miễn phí cho bất cứ cư dân nào có các triệu chứng của 
COVID-19 và không thể tiếp cận dịch vụ xét nghiệm thông qua nhà 
cung cấp dịch vụ y tế (bác sĩ). Bảo hiểm sẽ được sử dụng với những 
người có bảo hiểm, nhưng không yêu cầu các khoản đồng thanh 
toán. Đối với các địa điểm có địa chỉ trang web, ưu tiên đăng ký trên 
trang web. 

Địa Điểm Thông Tin Liên Hệ để Đăng Ký 
Family Health Matters Community Health 
Center 
Fullerton 
 

Trang web: https://fhm-chc.org/covid-19/about-covid-19.html 
Điện thoại: (714) 441-0411 

Families Together of Orange County 
Tustin 
 

Điện thoại: (714) 332-6359 

KCS Health Center 
Buena Park 
 

Trang web: https://www.kcshealthcenter.org/covid19-testing 
Điện thoại: (714) 503-6550 

Laguna Beach Community Clinic 
Laguna Beach 
 

Trang web: www.lbclinic.org 
Điện thoại: (949) 494-0761 

Nhan Hoa Comprehensive  
Health Care Clinic 
Garden Grove 
 

Trang web: www.nhanhoa.org 
Điện thoại: (714) 898-8888 

Serve the People Community Health 
Center 
Santa Ana 
 

Điện thoại: (714) 742-2738 

SOS Health Center 
Costa Mesa, Mission Viejo, Newport Beach & 
Santa Ana 
 

Điện thoại: (949) 270-2100 

Southland Integrated Services, Inc. 
Garden Grove 
 

Điện thoại: (714) 620-7001 

St. Jude Neighborhood Health Center 
Fullerton 
 

Điện thoại: (714) 446-5100 

UCI Health 
Orange, Santa Ana & Irvine 
 

Điện thoại: (714) 456-7002 
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