Bản dịch cho tờ rơi bộ xét nghiệm
COVID-19 tại nhà.

Bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà
Mỗi bộ xét nghiệm COVID-19 chứa hai xét
nghiệm kháng nguyên nhanh sẽ cho quý vị
kết quả sau 15 phút.

Ai có thể sử dụng xét nghiệm?

Xét nghiệm có thể được sử dụng cho bất kỳ ai từ 2 tuổi trở lên.
Người lớn phải thực hiện xét nghiệm cho trẻ em dưới 15 tuổi.

Không sử dụng xét nghiệm đối với trẻ em dưới 2
tuổi.

Khi nào tôi nên xét nghiệm?
Tôi có các triệu chứng giống bệnh COVID-19 – sốt,
ho, khó thở, đau cơ, nhức đầu, mới bị mất vị giác/
khứu giác, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi.

Xét nghiệm trong vòng 7 ngày kể từ ngày
cảm thấy bệnh. Nếu xét nghiệm đầu tiên
âm tính và các triệu chứng không cải thiện,
hãy lặp lại xét nghiệm sau 1–2 ngày.

Tôi đã tiếp xúc với người bị bệnh COVID-19 —
Tôi đã ở cách người bị bệnh COVID-19 trong
vòng 6 feet ít nhất 15 phút.

Xét nghiệm 5 ngày sau khi tiếp xúc.

Khi nào thì xét nghiệm của tôi hết hạn?
Vào tháng 3, FDA đã cho phép gia hạn thêm ba tháng đối với tất cả các Xét nghiệm nhanh kháng nguyên iHealth COVID-19 có ngày hết hạn
vào hoặc trước 2022-09-29 (Năm-Tháng-Ngày). Ví dụ: Nếu ngày hết hạn được in trên hộp của quý vị cho biết 2022-05-21 (Năm-Tháng-Ngày),
ngày hết hạn cập nhật là 2022-08-21 (Năm-Tháng-Ngày). Để biết thêm thông tin, https://ihealthlabs.com/pages/news#expiration.
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Tôi phải làm gì nếu
xét nghiệm dương tính?

Tôi phải làm gì nếu xét
nghiệm âm tính?

Một kết quả dương tính sẽ hiển thị một
vạch ở chữ C và một vạch ở chữ T. Xin lưu
ý rằng vạch ở chữ T có thể bị mờ.

Kết quả âm tính sẽ chỉ hiển thị một
vạch ở chữ C.

Quý vị nên ở nhà và tránh xa những người khác, kể cả những
người trong gia đình, ít nhất 5 ngày. Nếu có các triệu chứng,
quý vị nên cách ly y tế cho đến 24 giờ sau khi các triệu chứng
của quý vị hết mà không cần sự hỗ trợ của thuốc.

Tiếp tục thực hành các hành vi an toàn
như đeo khẩu trang, rửa tay và cách xa
người khác ít nhất 6 feet. Nếu các triệu
chứng không cải thiện, tiếp tục cách ly
y tế và xét nghiệm lại sau 1–2 ngày.

Để được hỗ trợ, hãy truy cập Oregon.gov/positivecovidtest.
Hoặc gọi tới số 866-917-8881, thứ Hai – thứ Sáu, từ 8 giờ
sáng đến 6 giờ chiều và thứ Bảy, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Tôi có cần báo cáo kết quả xét nghiệm của tôi không?
Không, quý vị không cần báo cáo kết quả xét nghiệm của quý vị. Nếu quý vị cần trợ giúp, hãy truy cập trang Oregon.gov/positivecovidtest.
Hoặc gọi tới số 866-917-8881, thứ Hai – thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều và thứ Bảy, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Xét nghiệm có hiệu quả như thế nào?
Kết quả âm tính giả là phổ biến. Một kết quả âm tính không có nghĩa là một cá nhân không bị nhiễm COVID-19.

Tôi nên thải bỏ những xét nghiệm này như thế nào?
Các xét nghiệm đã sử dụng có thể được bỏ vào thùng rác thông thường.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang, https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-testing
Để biết thêm thông tin về các xét nghiệm nhanh kháng nguyên iHealth, hãy truy cập
https://ihealthlabs.com/es/pages/ihealth-covid-19-antigen-rapid-test-details.
Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với những người bị khuyết tật hoặc người không nói được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định
dạng khác, chẳng hạn như bản dịch, in chữ lớn hay chữ nổi. Liên kệ với Đơn vị truyền thông về COVID-19 theo số 1-971-673-2411, 711 TTY hoặc
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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