Hiểu rõ kết quả xét nghiệm COVID-19 của
quý vị

PHÒNG Y TẾ CÔNG CỘNG

Hôm nay, quý vị đã được xét nghiệm SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19. Xét nghiệm vi-rút này, còn được gọi là xét nghiệm PCR,
sử dụng một mẫu thử từ mũi của quý vị để xem có vi-rút trong cơ thể quý vị hay không.
Trong vòng khoảng một tuần, nhân viên y tế công cộng sẽ gọi cho quý vị để cung cấp kết quả xét nghiệm của quý vị. Vui lòng không
gọi cho bộ phận y tế công cộng tại địa phương hoặc tiểu bang để biết kết quả xét nghiệm của quý vị vì nó có thể làm chậm quá trình
thông báo.

Nếu quý vị có triệu chứng của COVID-19
Kết quả xét
nghiệm

+

Điều đó có nghĩa là gì?

Làm cách nào để bảo vệ cộng đồng của quý vị

Quý vị nhiễm COVID-19.

Dương tính

-

Âm tính

Ở nhà ít nhất 10 ngày kể Trả lời điện thoại
từ khi quý vị cảm thấy bị khi cơ quan y tế
bệnh và cho đến 24 giờ
công cộng gọi.
sau khi quý vị cảm thấy
khỏe hơn và hết sốt.

Gọi cho một
nhà cung cấp
dịch vụ chăm
sóc sức khỏe
nếu quý vị cảm
thấy bị bệnh.

Ở nhà cho đến 24 giờ Trả lời điện thoại
sau khi quý vị cảm thấy khi cơ quan y tế
khỏe hơn. 1
công cộng gọi.

Gọi cho một
nhà cung cấp
dịch vụ chăm

Quý vị có thể nhiễm COVID-19.
Không phải lúc nào xét nghiệm cũng phát hiện ra virút gây ra COVID-19. Một kết quả xét nghiệm âm tính
không có nghĩa là quý vị được bảo vệ không bị bệnh.

Nếu quý vị đã tiếp xúc lâu với ca bệnh COVID-19, quý vị sẽ được coi là người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 và được cơ quan y tế công cộng yêu cầu
ở nhà trong 14 ngày bất kể quý vị có kết quả xét nghiệm âm tính.
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sóc sức khỏe
nếu quý vị cảm
thấy bị bệnh.

Nếu quý vị không có triệu chứng của COVID-19
Kết quả xét nghiệm

+

Dương tính

-

Âm tính

Điều đó có nghĩa là gì?

Làm cách nào để bảo vệ cộng đồng của quý vị

Quý vị nhiễm COVID-19.
Quý vị có thể phát triển các triệu chứng.

Ở nhà trong 10
ngày sau khi xét
nghiệm.

Trả lời điện thoại
khi cơ quan y tế
công cộng gọi.

Gọi cho một
nhà cung cấp
dịch vụ chăm
sóc sức khỏe
nếu quý vị
cảm thấy bị
bệnh.

Tránh xa ít nhất sáu
(6) feet với những
người quý vị không
sống cùng.2

Đeo khẩu trang ở
nơi công cộng.

Rửa tay
thường xuyên.

Quý vị có thể nhiễm COVID-19.
Không phải lúc nào xét nghiệm cũng phát hiện
ra vi-rút gây ra COVID-19. Một kết quả xét
nghiệm âm tính không có nghĩa là quý vị được
bảo vệ không bị bệnh.

Nếu quý vị đã tiếp xúc lâu với ca bệnh COVID-19, quý vị sẽ được coi là người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 và được cơ quan y tế công cộng yêu cầu
ở nhà trong 14 ngày bất kể quý vị có kết quả xét nghiệm âm tính.
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Che mũi, miệng khi
ho và hắt hơi.

Không được chạm
tay lên mặt.

Gọi cho một
nhà cung cấp
dịch vụ chăm
sóc sức khỏe
nếu quý vị
cảm thấy bị
bệnh.

Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với các cá nhân bị khuyết tật hoặc các cá nhân không nói được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông
tin ở định dạng khác, chẳng hạn như ở bản dịch, in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Trung tâm Thông tin Y tế tại 1-971-673-2411, 711
TTY hoặc COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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