
Cách Tiến Hành 

Tự Xét Nghiệm Kháng 
Nguyên COVID-19 BinaxNOW 

Vietnamese 

BƯỚC 1 
Nhận bộ xét nghiệm từ cơ sở xét nghiệm. 

BƯỚC 2 
Xem tất cả các hướng dẫn đi liền với bộ xét nghiệm. 

BƯỚC 3 
Tiến hành xét nghiệm ngoài cơ sở và đợi 15-30 

phút để biết kết quả. 

BƯỚC 4 
Vào trang healthvermont.gov/reportresults để báo 

cáo kết quả và điền một biểu mẫu ngắn. 

Báo cáo kết quả xét nghiệm là việc quan 

trọng. Câu trả lời của quý vị được bảo mật. 

Dịch Vụ Dịch Thuật 

1. Gọi đến số 1-413-216-4975

2. Nhập mã PIN 6187848 và nhấn dấu “#” khi được nhắc

3. Lắng nghe lời nhắc tự động và chọn ngôn ngữ

Với những câu hỏi chung, bộ phận hỗ trợ sẵn sàng 

giải đáp từ 8:00 sáng đến 6:00 tối khi quý vị liên hệ 

(877) 380-3029 hoặc support@cic-health.com

about:blank


Vietnamese 12/17/2021 

Câu Hỏi 

Thường Gặp 
Tự Xét Nghiệm Kháng Nguyên COVID-19 BinaxNOW™ là gì? 

Tự Xét Nghiệm Kháng Nguyên COVID-19 BinaxNOW là loại xét 

nghiệm miễn dịch dòng bên nhằm mục đích phát hiện định tính kháng 

nguyên protein nucleocapsid của SARS-CoV-2 ở những người có 

hoặc không có triệu chứng hay các lý do dịch tễ học khác gây nghi 

nhiễm COVID-19 khi được xét nghiệm hai lần trong ba ngày, mỗi lần 

cách nhau ít nhất 36 giờ. Xét nghiệm này được phép sử dụng tại nhà 

mà không cần kê đơn, với các mẫu tăm bông phết dịch mũi từ khoang 

mũi trước (lỗ mũi) được tự lấy trực tiếp ở người 15 tuổi trở lên, hoặc 

các mẫu tăm bông phết dịch mũi từ khoang mũi trước do người lớn 

lấy cho trẻ từ hai tuổi trở lên. 

So với xét nghiệm phân tử, hình thức Tự Xét Nghiệm Kháng 

Nguyên COVID-19 BinaxNOW có hiệu quả thế nào? 

Xét nghiệm kháng nguyên rất đặc hiệu đối với virus này, nhưng 

không nhạy bằng xét nghiệm phân tử. Có nghĩa là kết quả dương 

tính thường chính xác, nhưng kết quả âm tính không loại trừ khả 

năng nhiễm bệnh. 

Tại sao trong bộ dụng cụ này có hai thẻ xét nghiệm? 

Với BinaxNOW, xét nghiệm được cho phép sử dụng không cần kê 

đơn/ tự thực hiện khi người dùng tự xét nghiệm hai lần trong vòng ba 

ngày, khoảng cách giữa hai lần xét nghiệm là 36 giờ. Hai thẻ xét 

nghiệm có trong bộ dụng cụ này cho phép người dùng hoàn thành 

mục đích sử dụng được khuyến nghị. 

Nếu kết quả xét nghiệm của tôi là dương tính thì sao? 

Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, hãy nhớ báo cáo kết 

quả thông qua liên kết in ở mặt kia của phiếu này. Để xem thêm 

hướng dẫn, hãy truy cập healthvermont.gov/covid19positive 

Để tìm hiểu thêm về bộ dụng cụ Tự Xét Nghiệm Kháng 

Nguyên COVID-19 BinaxNOW, hãy truy cập bit.ly/33uB6Tv 


