Siêu vi corona (COVID-19)
Xét nghiệm nhanh, an toàn và dễ dàng
Coronavirus (COVID-19) testing is quick, safe and easy – Vietnamese

Thông tin của quý vị được thu thập chỉ để làm xét nghiệm siêu vi corona (COVID-19).

• Chúng tôi không cần biết tình trạng mướn nhà hay
tình trạng visa của quý vị
• Xét nghiệm chỉ kiểm tra về siêu vi corona.
• Chúng tôi hỏi tên, ngày sinh và số điện thoại của quý vị
để có thể cho quý vị biết kết quả xét nghiệm.
• Chúng tôi hỏi giấy tờ nhận dạng có dán hình để
đảm bảo có thông tin chính xác về quý vị.
• Chúng tôi làm xét nghiệm. Y tá sẽ dùng que bông
để lấy mẫu ở họng và mũi.
• Chúng tôi sẽ báo kết quả cho quý vị sớm hết mức
có thể.
• Quý vị cần phải ở nhà nếu bị nhiễm siêu vi corona
và chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị.
• Nếu bị nhiễm siêu vi corona, chúng tôi sẽ giúp đỡ
quý vị về thực phẩm, đồ dùng và tiền, nếu quý vị
cần.
Vui lòng làm xét nghiệm để giữ an toàn cho quý vị, gia đình và cộng đồng.

Tìm hiểu thêm DHHS.vic – Coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus>
Đường dây nóng siêu vi corona 1800 675 398 (24 giờ). Nhấn số 0 để gặp thông dịch
viên. Vui lòng chỉ gọi Ba Số Không (000) trong trường hợp khẩn cấp
Để nhận được tài liệu này dưới dạng thức khác, hãy gọi số 1300 651 160 sử dụng National Relay Service 13 36
77 nếu cần, hoặc email Phòng Truyền thông Quản lý Trường hợp Khẩn cấp
<em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
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