
 
 
 

July 7, 2020 - Vietnamese 
 

Xét nghiệm COVID-19  
Washington StateDepartment of Health (DOH, Sở Y Tế Tiểu Bang Washington) vẫn đang tiếp tục nỗ lực 
làm việc để làm chậm sự lây lan của COVID-19. Một phần quan trọng trong nỗ lực đó là xét nghiệm 
COVID-19 cho mọi người. 
 
Ai có thể nhận xét nghiệm COVID-19? 
Bất kỳ người nào lo ngại rằng họ có thể đang có các triệu chứng của COVID-19 đều nên nhận xét 
nghiệm. DOH khuyến nghị xét nghiệm: 
• Bất cứ ai có các triệu chứng giống với COVID-19 dù triệu chứng nhẹ (ho, sốt hoặc ớn lạnh, thở gấp 

hoặc khó thở, đau người, đau đầu, đau họng hoặc mới bị mất vị giác hay khứu giác). 
• Những người có khả năng đã phơi nhiễm bệnh, chẳng hạn như những người đã tiếp xúc gần với ai 

đó mắc COVID-19, hoặc những người đã phơi nhiễm với bệnh trong những hoàn cảnh dịch bùng 
phát. 

• Tiếp xúc gần là khi ai đó ở trong phạm vi ít hơn 6 feet (2 mét) với người đã bị mắc COVID-19 trong 
15 phút trở lên. Những việc cần làm nếu quý vị có khả năng đã bị phơi nhiễm với bệnh từ người mắc 
COVID-19. 

 
Tôi có các triệu chứng nhẹ. Tôi có cần xét nghiệm COVID-19 không? 
• Có, hãy thực hiện xét nghiệm ngay cả khi quý vị có các triệu chứng nhẹ. 
• Nếu quý vị bị sốt, ho hoặc có các triệu chứng khác kể trên, tốt nhất là hãy coi nó như COVID-19 và 

đi nhận xét nghiệm. Nếu quý vị phải ở gần những người khác, quý vị nên đeo khẩu trang. Hãy bảo 
vệ những người khác bằng cách ở nhà. 

• Nếu quý vị cho rằng quý vị có thể đã mắc COVID-19, hãy gọi điện cho nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe của quý vị để thảo luận về xét nghiệm COVID-19 và các nguyên nhân khả dĩ khác cho 
bệnh của quý vị. 

• Nếu quý vị không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính, hãy liên hệ với phòng khám 
chăm sóc khẩn cấp gần quý vị. Nếu quý vị không có bảo hiểm y tế, hãy liên hệ với cơ quan y tế địa 
phương của quý vị. 

 
Tôi có thể đi đâu để nhận xét nghiệm COVID-19? 
Xét nghiệm có sẵn tại nhiều địa điểm trên khắp Washington. Quý vị có thể đặt lịch hẹn thông qua nhà 
cung cấp dịch vụ y tế của quý vị hoặc kiểm tra với cơ quan y tế địa phương của quý vị (chỉ có bằng 
Tiếng Anh). Hãy gọi điện trước khi quý vị đến để đội ngũ y tế có thể chuẩn bị trước và thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa giúp bảo vệ những người khác. Hãy chắc chắn đeo tấm che mặt trong suốt thời 
gian quý vị đến thăm khám. 
 
Mất bao lâu để biết kết quả? 
Tùy thuộc vào loại xét nghiệm mà quý vị nhận và phòng xét nghiệm mà nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe của quý vị gửi mẫu đến để phân tích. Các kết quả có thể có ngay sau 10 phút hoặc mất tới vài 
ngày vì một số phòng xét nghiệm còn đang thực hiện các xét nghiệm chưa được xử lý. Cho đến khi quý 
vị biết kết quả, quý vị nên ở nhà và tránh xa những người khác phòng trường hợp quý vị đã bị lây 
nhiễm.  

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/TestingforCOVID19#panel31618


 
 
 
 
Kết quả xét nghiệm dương tính nghĩa là gì? 
Kết quả dương tính xác nhận rằng bệnh nhân đang hoặc gần đây đã mắc COVID-19. Nếu quý vị được 
chẩn đoán mắc COVID-19 hoặc nghi ngờ mắc COVID-19, hãy làm theo các bước sau đây để ngăn chặn 
sự lây lan của bệnh và bảo vệ cộng đồng của quý vị. Những việc cần làm nếu quý vị được xác nhận 
hoặc nghi ngờ mắc bệnh do vi-rút corona (COVID-19) gây ra (PDF). 
 
Xét nghiệm âm tính nghĩa là gì? 
Kết quả xét nghiệm âm tính có thể có nghĩa là bệnh nhân không bị mắc bệnh vào thời điểm thu thập 
mẫu. Tuy nhiên, kết quả âm tính không loại trừ khả năng mắc COVID-19. Có thể mất khoảng năm ngày 
sau khi một người phơi nhiễm với vi-rút xét nghiệm phát hiện thấy vi-rút trong mẫu dịch tiết từ mũi. Do 
đó, quý vị có thể đã mắc bệnh, nhưng xét nghiệm chưa phát hiện ra. 
 
Chính xác thì xét nghiệm COVID-19 là gì? 
Xét nghiệm COVID-19 tương tự như xét nghiệm bệnh cúm. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
cho một que phết vào trong mũi. Sau đó, họ đóng gói mẫu lại và vận chuyện tới cơ sở xét nghiệm phù 
hợp trong tiểu bang. Có thể mất 4 đến 48 giờ để vận chuyển mẫu xét nghiệm, tùy thuộc vào khoảng 
cách giữa văn phòng của nhà cung cấp và phòng xét nghiệm.  
 
Chi phí xét nghiệm là bao nhiêu? 
Nếu quý vị đang được xét nghiệm do có các triệu chứng hoặc vì quý vị đã tiếp xúc gần với ai đó mắc 
COVID-19, thì quý vị sẽ được miễn phí xét nghiệm cho dù quý vị có bảo hiểm hay không. Ủy Viên Bảo 
Hiểm tiểu bang yêu cầu các hãng bảo hiểm miễn trừ khoản đồng thanh toán và các khoản khấu trừ cho 
xét nghiệm COVID-19. 
 
Nếu quý vị không có bảo hiểm y tế, hãy liên hệ với Health Plan Finder Support Center (Trung Tâm Hỗ 
Trợ Tìm Kiếm Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế) tại Washington Health Benefit Exchange (Trao Đổi Quyền 
Lợi Y Tế Washington) để tìm hiểu liệu quý vị có đủ tiêu chuẩn cho bảo hiểm y tế miễn phí (Apple Health, 
chương trình Medicaid của Washington) hoặc liệu quý vị có đủ tiêu chuẩn mua bảo hiểm y tế tư nhân 
trong các trường hợp đặc biệt hay không. Số điện thoại là 855-923-4633. 
 
Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu? 
Nếu quý vị có thắc mắc về kết quả xét nghiệm COVID-19 của mình, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. 
Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về COVID-19, hãy truy cập trang web về COVID-19 của 
Department of Health tiểu bang. 
 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
http://www.wahealthplanfinder.org/
http://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus

