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Thông tin chung  

Tiểu Bang Washington đã hợp tác với Walgreens để cung cấp xét nghiệm kháng nguyên 

BinaxNOW ngồi trên xe miễn phí cho những người có triệu chứng của COVID-19 hoặc những 

người được Phòng Y Tế địa phương xác định là đã tiếp xúc gần* với người có kết quả xét nghiệm 

dương tính. Mục tiêu là giúp nhiều người có thể tiếp cận xét nghiệm hơn, để họ có thể được chăm 

sóc y tế kịp thời và giảm lây nhiễm trong cộng đồng ở những khu vực có nhà thuốc Walgreens tham 

gia.  

Dịch vụ xét nghiệm được cung cấp cho bệnh nhân từ 3 tuổi trở lên, và bao gồm:  

• Xét Nghiệm Chẩn Đoán Trong Phòng Thí Nghiệm (PCR) với thời gian cho kết quả khác 

nhau  

• Xét Nghiệm Chẩn Đoán Nhanh (ID NOW) với thời gian cho kết quả trong vòng 24 giờ  

• Xét Nghiệm Nhanh Kháng Nguyên (BinaxNOW) với thời gian cho kết quả trong vòng 1 giờ  

Không phải mọi địa điểm đều cung cấp tất cả các lựa chọn xét nghiệm. Thông tin về tính sẵn có của 

các xét nghiệm có tại địa điểm đăng ký.   

Quan Hệ Hợp Tác của DOH/Walgreens  



Để yêu cầu tài liệu này ở định dạng khác, hãy gọi  

1-800-525-0127. Khách hàng khiếm thính hoặc khó 

nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi 

email tới civil.rights@doh.wa.gov  

Để biết thêm thông tin về việc xét nghiệm 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19 

Washington State Department of Health 

Quy trình 
Thành viên cộng đồng có thể lên lịch thực hiện xét nghiệm bằng cách đăng ký tại trang web của Walgreens. Việc 

đăng ký bao gồm một bản câu hỏi ngắn về các triệu chứng, những người có khả năng đã tiếp xúc gần đây và các 

tình trạng y tế. Sau khi xác định tính hội đủ điều kiện, các bệnh nhân sẽ chọn địa điểm và thời gian để thực hiện xét 

nghiệm. Khi đến địa điểm xét nghiệm, những người tham gia đi xe cơ giới hay xe đạp sẽ tiến đến cửa sổ tiếp đón và 

xuất trình thẻ ID và thông tin xác nhận cuộc hẹn. Người tham gia sẽ sử dụng một tăm bông lấy dịch ở mũi để tự lấy 

mẫu xét nghiệm. 

 

Trang đăng ký có tại: https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing 

Chi phí 
Xét nghiệm được thực hiện miễn phí. Các bệnh nhân sẽ được hỏi về thông tin bảo hiểm nhưng vẫn có thể được 

xét nghiệm miễn phí nếu họ không có bảo hiểm. Walgreens cung cấp miễn phí nhiều loại xét nghiệm COVID khác 

nhau, mặc dù chương trình với Department of Health (DOH, Sở Y Tế) chỉ cung cấp xét nghiệm kháng nguyên 

BixnaxNOW.  

Thông Tin Bổ Sung 
Nhận thấy rằng việc đăng ký trực tuyến có thể là một rào cản đối với nhóm dân cư dễ bị tổn thương muốn được xét 

nghiệm, các cơ quan y tế địa phương và các đối tác cộng đồng được khuyến khích hỗ trợ người dân đăng ký khi có 

thể. Có thể đặt lịch hẹn bằng cách gọi đến một cửa hàng tham gia, mặc dù đây không phải là tùy chọn được khuyến 

khích. Không tiếp nhận đăng ký ngay lúc đến và Walgreens sẽ không chấp nhận các bệnh nhân đến cửa sổ tiếp đón 

mà không có đăng ký trước.  

 

*Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) đã định 

nghĩa "tiếp xúc gần" là khi "một người có mặt trong khoảng cách 6 feet (2 mét) với một người nhiễm bệnh trong tổng 

thời gian là 15 phút trở lên trong vòng 24 giờ kể từ hai ngày trước khi các triệu chứng khởi phát".  

Thông tin liên lạc 
Các câu hỏi và nhận xét có thể được gửi đến Department of Health:  

Colin Maloney, Trưởng Nhóm Chiến Lược Xét Nghiệm – colin.maloney@doh.wa.gov 

Silvia Silvi, Điều Phối Viên Đối Tác Xét Nghiệm – silvia.silvi@doh.wa.gov  
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