Xét nghiệm Coronavirus (COVID-19)

Nếu có thắc mắc về coronavirus (COVID-19), quý vị hãy gọi cho đường dây thường trực về coronavirus 24/24 qua
số 1800 675 398.
Muốn tìm chỗ có thể đến để làm xét nghiệm coronavirus, quý vị hãy gọi cho đường dây thường trực về coronavirus
24/24 qua số 1800 675 398 hoặc truy cập https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid-19.
Nếu cần thông dịch viên, trước tiên quý vị gọi số 131 450, sau đó yêu cầu họ gọi cho đường dây thường trực về
coronavirus hoặc yêu cầu họ xem tại trang mạng nêu trên giùm quý vị.
Quý vị có thể tìm thêm tài liệu dịch tại https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations.

Xét nghiệm coronavirus là xét nghiệm miễn phí cho tất cả mọi người tại tiểu
bang Victoria, gồm cả du học sinh, người tầm trú hoặc du khách nước
ngoài
Xét nghiệm coronavirus là xét nghiệm miễn phí cho tất cả mọi người, gồm cả người không có thẻ Medicare chẳng
hạn như du khách nước ngoài, du học sinh, di dân lao động và người tầm trú.
Nếu có triệu chứng nhiễm bệnh, quý vị có thể được xét nghiệm miễn phí tại bất kỳ địa điểm nào dưới đây:
•

Phòng Khám Bệnh Hệ hô hấp Cấp tính vì Coronavirus (Acute Respiratory Assessment Clinic coronavirus)
tại bệnh viện ở tiểu bang Victoria

•

Phòng Khám Bệnh Hệ hô hấp tại Trung tâm Y tế Cộng đồng (Community Health Centre Respiratory
Assessment Clinic)

•

Địa điểm khám bệnh lưu động cho người lái xe qua tại trung tâm mua sắm

•

Địa điểm khám bệnh lưu động cho người đi bộ qua.

Ai nên làm xét nghiệm coronavirus?
Quý vị nên đi làm xét nghiệm coronavirus nếu bị bất kỳ triệu chứng nào dưới đây:
•

Sốt

•

Ớn lạnh

•

Ho

•

Đau họng

•

Hụt hơi

•

Sổ mũi

•

Không ngửi được mùi

Ngay cả khi bị các triệu chứng nhẹ, quý vị cũng nên đi xét nghiệm.

Điều gì xảy ra khi quý vị được làm xét nghiệm?
Khi được làm xét nghiệm, nhân viên sẽ yêu cầu quý vị xuất trình giấy tờ chứng minh danh tính và chi tiết liên lạc.
Nếu không có thẻ Medicare, xin quý vị đem theo một giấy tờ chứng minh danh tính nào đó, ví dụ như bằng lái xe,
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hộ chiếu, thẻ giảm giá phương tiện chuyên chở hoặc thẻ sinh viên/học sinh. Phòng xét nghiệm không cần biết tình
trạng chiếu khán (visa) của quý vị.
Xét nghiệm coronavirus sẽ do y tá, bác sĩ hoặc nhân viên y tế thực hiện. Họ sẽ lấy mẫu quệt ở thành cổ họng và
trong mũi quý vị. Xét nghiệm này mất khoảng một phút.

Tôi có cần tự cách ly sau khi làm xét nghiệm coronavirus hay không?
Nếu quý vị bị các triệu chứng nhiễm bệnh, bác sĩ hoặc nhân viên y tế sẽ cho quý vị biết rằng quý vị nên tự cách ly
cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm. Điều này có nghĩa là quý vị sẽ đi về nhà ngay sau khi làm xét nghiệm
và ở nhà cho đến khi quý vị biết kết quả xét nghiệm của mình.
Bác sĩ hoặc phòng khám nơi quý vị đã được làm xét nghiệm sẽ liên lạc với quý vị để cho biết kết quả của quý vị là
dương tính (nhiễm) hay âm tính (không nhiễm) với coronavirus.

Bao lâu mới có kết quả?
Thông thường sau khi làm xét nghiệm thì sẽ mất 1 đến 3 ngày sau mới có kết quả. Nếu có nhiều người đến làm
xét nghiệm, thì có thể mất đến 5 ngày quý vị mới nhận được kết quả của mình.
Nếu có thắc mắc về kết quả xét nghiệm của mình, quý vị hãy liên lạc với phòng khám hoặc bệnh viện nơi quý vị đã
được làm xét nghiệm.
Nếu đã được làm xét nghiệm tại phòng khám lưu động cho người lái xe qua tại trung tâm mua sắm và đã chờ đợi
kết quả xét nghiệm của mình hơn 5 ngày, quý vị hãy gọi cho đường dây thường trực về coronavirus 24/24 qua số
1800 675 398. Nhân viên sẽ giúp quý vị biết kết quả. Các phòng khám lưu động cho người lái xe qua tại trung tâm
mua sắm không thể giúp quý vị biết kết quả xét nghiệm, vì vậy quý vị đừng liên lạc với họ để hỏi kết quả xét
nghiệm.
Quý vị sẽ được thông báo về kết quả xét nghiệm, ngay cả khi kết quả là âm tính (không nhiễm). Nếu kết quả xét
nghiệm của quý vị là dương tính (nhiễm), một nhân viên Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh sẽ liên lạc với quý vị để hỏi
quý vị thêm thông tin và cho quý vị biết nên làm gì.

Muốn nhận được ấn phẩm này theo dạng tiện dụng, hãy gửi email về
Emergency Management Communications <em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
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