NHỮNG ĐIỀU QUÝ VỊ CẦN BIẾT VỀ

XÉT NGHIỆM COVID-19
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XÉT NGHIỆM DIỄN RA NHƯ THẾ
NÀO?
Những người muốn làm xét nghiệm trước tiên phải liên hệ
với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ. Hiện tại,
những người có triệu chứng của COVID-19, như sốt, ho hay
thở gấp được ưu tiên.
KHÁM VỚI NHÀ CUNG CẤP
Mọi người được đánh giá trực
tiếp hay qua điện thoại với nhà
cung cấp của họ khi có các
triệu chứng của COVID-19
(sốt, ho, thở gấp).
Dựa trên hướng dẫn xét
nghiệm của Washington State
Department of Health (Sở Y
Tế Tiểu Bang Washington),
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe sẽ xác định liệu có
cần thực hiện xét nghiệm hay
không.

LẤY MẪU DỊCH TIẾT Ở MŨI
Nếu nhà cung cấp xác định rằng
cần làm xét nghiệm COVID-19,
thì nhà cung cấp sẽ lấy mẫu dịch
tiết ở mũi hoặc hướng dẫn bệnh
nhân tự làm.

MẪU DỊCH TIẾT ĐƯỢC GỬI ĐẾN
PHÒNG XÉT NGHIỆM
Bộ dụng cụ xét nghiệm với que
lấy mẫu dịch tiết được gửi đến
phòng xét nghiệm để đánh giá.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
ĐƯỢC GỬI TRẢ CHO BỆNH
NHÂN
Nếu kết quả xét nghiệm là
dương tính, thì kết quả xét
nghiệm sẽ được báo cáo cho
Public Health (Cơ Quan Y Tế
Công Cộng) — Seattle & Quận
King.
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI ĐƯỢC
XÉT NGHIỆM?
Trước hết, xét nghiệm chỉ được khuyến nghị cho những
người có triệu chứng. Nếu quý vị đang có các triệu chứng
của COVID-19, cách quý vị được xét nghiệm còn phụ
thuộc vào việc quý vị là ai. Các nhóm ưu tiên, như phản
ứng viên tuyến đầu, nhân viên y tế, những người sống ở
môi trường đông đúc như nhà tạm trú và cơ sở chăm sóc
dài hạn, có nhiều cách khác nhau để được xét nghiệm hơn
so với công chúng do họ có nguy cơ cao.

CÁC PHẢN ỨNG VIÊN TUYẾN ĐẦU
Các phản ứng viên tuyến đầu, như cảnh sát và
nhân viên y tế cấp cứu, cần trao đổi với cán
bộ y tế của họ nếu họ có các triệu chứng của
COVID-19. Cần bố trí đặc biệt để xét nghiệm
nhanh giúp các phản ứng viên tuyến đầu có
thể nhanh chóng trở lại làm việc.

CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ
Các nhân viên y tế cần trao đổi với bộ
phận dịch vụ sức khỏe nhân viên hay nhà
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của
họ nếu họ có các triệu chứng của
COVID-19, và người đó cần cho họ làm
xét nghiệm.

NHỮNG NGƯỜI SỐNG HAY LÀM
VIỆC Ở CÁC MÔI TRƯỜNG ĐÔNG
ĐÚC
Những người sống hay làm việc ở các
môi trường đông đúc có nguy cơ cao,
như cơ sở chăm sóc dài hạn hay dịch
vụ dành cho người vô gia cư, có các
dịch vụ y tế riêng có thể giúp những
người có triệu chứng của COVID-19
tiếp cận xét nghiệm và hỗ trợ an toàn.
NHỮNG NGƯỜI BỊ ỐM
Nếu quý vị không nằm trong một
trong các nhóm trên và đang có triệu
chứng của COVID-19, hãy gọi điện
cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe của quý vị. Ngay cả khi
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe của quý vị không thực hiện xét
nghiệm, họ vẫn có thể thảo luận về
các triệu chứng của quý vị với quý vị
và giúp quý vị tìm nơi làm xét
nghiệm và chăm sóc.
Thông tin bằng đồ họa này được đưa ra vào ngày 7
tháng 4 năm 2020. Thông tin có thể thay đổi. Để biết
thêm thông tin, hãy truy cập trang web về COVID của
chúng tôi: www.kingcounty.gov/covid.”
Nếu quý vị có thắc mắc về COVID-19, chúng tôi có các
thông dịch viên tại Tổng Đài Vi-rút Corona của Quận
King. Để yêu cầu thông dịch viên, hãy gọi 206-477-3977.

