
  
المجانية  ١٩-معلومات عن اختبارات وأدوية كوفيد  

  
المجانية  ١٩-. اختبارات كوفيد  ١   

  
المجانية  ١٩-فيما يلي قائمة بالنقاط التي تجري فيها اختبارات كوفيد  : 

  
)مثل سيالن األنف   ١٩-تنبيه: من أجل إجراء اختبار مجاني في أي من النقاط التالية ، يجب أن يكون لديك أعراض مرتبطة بـكوفيد 

من االختبار على أساس كل حالة    والسعال الجاف والحمى وصعوبة التنفس( أو أن تكون على اتصال بحالة مؤكدة )حيثما كان ذلك ممكنًا
سبب ، يتم إجراء االختبارات دائًما عند التعيين ، بعد أن تقرر أوالً أنه يجب إجراؤها لهذا ال  على حدة(.  . 

 
 أ. المراكز الصحية                                

 
  2106449293و 2106479808و  2106424849، أثينا. رقم الهواتف:  ١١٩مركز أليكساندرا الصحي ، شارع ألكسندراس  *

ساعة(   ٢٤) 2106479810و   
  ١٠ -صباحاً    ٧) 2106120214و  2108024602، ماروسي. رقم الهواتف:  ١٥مركز ماروسي الصحي ، تشاتزيانتونيو  *

 )مساءاً 
  ١٠ -صباحاً  ٧)   2109579270و   2109516400و سوكراتيس ، كاليثيا. رقم الهواتف:  ١١مركز كاليثياس الصحي ، دفاكاي  *

 )مساءاً 
   210997882و  2109978831و  2109978829، أنتيبا ونفارينو أفينو ، إليوبولي. رقم الهواتف: مركز إيلوبوليس الصحي  *

) مساءاً  ١٠ -صباحاً  ٧ ( 
مساءاً(  ١٠  -صباحاً    ٧)  210772671باباديامانتوبولو ، زوغرافو. رقم الهاتف:  ٨٠مركز زوغرافو الصحي ،  *  

  ٧)  2132056136-2132056113 -2132056109قم الهواتف:  ، باتيسيا ر ١٧-١٥مركز صحة باتيسيون ، شالكيدوس  *
مساءاً  ١٠ -صباحاً  ( 

ساعة(   ٢٤) 2299049999و   2299320700أنفايسو ، كاليفيا. رقم الهواتف: -كم كاليفيون ١مركز كاليفيون الصحي ،  *   
اعة( س ٢٤)  20250-22943مركز رافينا الصحي ، طريق رافينا المتقاطع ، رافينا. رقم الهاتف:   *  

ً  ٨) 8562 0574 21، بيريستي. رقم الهواتف:   ٤٣مركز بيريستي الصحي ، كريستو الدا  * مساءاً(  ١٠ -صباحا  
مساءاً(  ١٠ -صباحاً    ٧) 2104201871، بيرياس. رقم الهاتف:  ٤٩مركز كامينا الصحي ، ثيفون  *  

ً   ٧)  0461227721، درابتسونا. رقم الهاتف:  ١٢٨مركز درابتسونا الصحي ، تاخسيارخون  * مساءا(  ٧  -صباحا  
ساعة(  ٢٤)  2132006900، إليفسينا رقم الهاتف:  ٤٣إليفسينا ، شارع تريكوبي  ١ -المركز الصحي   *  

       **** ً   ٧في أيام العمل من ساعات عمل المستشفى العام "ثرياسيو" هي ) عصًرا( ٣ -صباحا   
ساعة(  ٢٤) 2132006955وشنديون ، إليفسينا. رقم الهاتف: وا  ٤٣ترياكوبي   إليفسينا ، شار. 2 -المركز الصحي   *   

ساعة(   ٢٤) 2132008534، سالمينا. رقم الهاتف:  ٣٨٠أول سالمينا ، فانيرومينيس أفينو  -المركز الصحي   *   
ساعة(   ٢٤) 2132030300   مركز فاري الصحي ، تريبتوليمو ، موتوسي و فاري. رقم الهاتف:  *   

     **** ً   ٧في أيام العمل من ساعات عمل المستشفى العام "ثرياسيو" هي ) عصًرا( ٣ -صباحا   
ً   ٧)  2105759771مركز صحي إيليون ، أخاياس وشارع كالفريتون ، إيليون. رقم الهاتف:  * مساءاً(  ٧  -صباحا  

 
يتم الفحص فقط عن طريق التعيين من خالل منصة المواعيد اإللكترونية  )حيث يوجد إشارة لمكت ب طبيب كوفيد-١٩( ، أو عن طريق  

من الخط    مقابل رسوم )   14900،  14884االتصال مباشرة بالمركز الصحي ، أو على أرقام الهاتف المكونة من خمسة أرقام: 
يورو / دقيقة ١,١٩يورو / مكالمة ومن الهواتف المحمولة: ١,٠١األرضي:  ( 

 

 ب.نوادي الصداقة في أثينا              
  

٢٢دي الصداقة أجيوس بافلوس ، المعموري وديميس . نا١   
2108223946هاتف:    

  
١٢. نادي الصداقة باغراتي ، براتينو ٢   

2107242160هاتف:    
  

http://www.idika.gr/pfy/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%85.html


٣٧. نادي صداقة ميتاكسورجيو ، ميغالو الكسندرو ٣   
5246850  210، 5246950 210هواتف:    

  
2105140877و استروس. رقم الهاتف:  ٩.نادي صداقة كولوكينثيوس، امينوس ٤  

 
١٢. نادي صداقة كاتو باتيسيا ، أركوليون ٥   

2108311900هاتف:    
  

٦٢. نادي الصداقة جرافياس، تايجيتو ٦   
2102231419هاتف:    

  
. نادي صداقة كبسيلي، شارع سكيروو كاوكاسيس٧    

2108815877هاتف:    
  

٢٥. نادي أمبيلوكيبي للصداقة ، بانورمو وفاثيوس ٨   
2106459890هاتف:    

 
٢:٠٠صباحاً إلى  ٩:٠٠تعمل أندية الصداقة الثمانية التابعة لبلدية أثينا من االثنين إلى الجمعة من الساعة  . 

  
نظًرا ألنك مقيم في البلدية ، اتصل بنادي الصداقة في   في بلدية أثينا.تتم الخدمة العامة بدقة عن طريق التعيين ويجب أن تكون مقيًما   ** 

)خاصة إذا كنت تعاني من أعراض وتنتمي    ١٩-منطقتك ، وأبلغهم بحالتك الصحية ، ثم سيخبروك إذا كان بإمكانك إجراء اختبار كوفيد
مع حالة مؤكدة   إلى مجموعة ضعيفة أو كان لديك اتصال ( 

  
يجة السلبية ال يتم تسليم أي شهادات للممتحنينفي حالة النت  ***  . 

 
 ج. عيادة الصحة البلدية في اثينا          

  
باتيسيا - ٤عيادة صحة البلدية الخامسة سارانتابورو     

ً   ٨) 210201511 - 2102015510الهاتف:    عصراً( ٤ -صباحا  
  

 .الخدمة العامة فقط عن طريق التعيين *  
  

. األدوية ٢    
  

 :يمكنك الحصول على أدوية مجانية من األماكن التالية  
  

 .انتباه: للحصول على أدوية مجانية يجب أن يكون لديك وصفة طبية من الطبيب  
  

وشارع فيالدلفيا ، محطة الريسا   ٢الصيدلية االجتماعية في مركز االستقبال والتضامن التابع لبلدية أثينا ، دوموكو  *   
ظهراً(  ١٢:٠٠ - ٩:٠٠واألربعاء  ٢:٠٠ - ٩:٠٠ثنين ، الثالثاء ، الخميس ، الجمعة من )اال 2108223718هاتف:   

  .انتباه: المستفيدون من الصيدلة االجتماعية هم سكان بلدية أثينا المسجلين في خدمات كيادا *
 
والخميس   ٣:٣٠- ١١:٠)الثالثاء  2103802037، أثينا هاتف:  ٢صيدلية التضامن بأثينا ، كليستينوس واكتينو  -العيادة االجتماعية  *

٣:٣٠- ٢:٠٠ ( 
تايجتو ، مدخل مركز جرافا الثقافي ، باتيسيا ٦٠عيادة تضامن المرضى ،  -صيدلية    *  

م(  ١٢:٠٠ -ص ١٠:٠٠خميس ال -األربعاء  -)اإلثنين   2102012013هاتف:   *  
، عن طريق   ٢:٠٠ - ٩:٠٠الجمعة   -)االثنين  2108213704هاتف:   ، أثينا ٢٤صيدلية براكسيس االجتماعية ، ساربيدونوس   *

 )موعد
، أثينا 12الصيدلة االجتماعية ألطباء العالم ، سافوس   *  

، عن طريق الموعد(  17:00الساعة  حتى 9:00)من االثنين إلى الجمعة من الساعة   2103213150هاتف:   *  



*   
، أثينا 113عيادة اإلرسالية االجتماعية ، سيفاستوبوليوس   *  

، ما عدا الثالثاء(  13:00 - 09:00)يوميًا  3847374 210هاتف:   *  
 
غير الحكومية ، يمكنك معرفة األدوية المتوفرة والصيدليات االجتماعية التي يمكنك تلقيها منها.    "GIVMED" أيًضا ، من خالل منظمة 

)متوفر باللغات اليونانية واإلنجليزية والفرنسية والعربية والفارسية(   medforu.org يمكنك الحصول على معلومات من خالل تطبيق
3007222 210أو عبر الهاتف على الرقم   
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