Hiểu Rõ Kết Quả Xét Nghiệm COVID-19
Tháng 08/2020
Hôm nay, quý vị đã gửi một mẫu bệnh phẩm sẽ được dùng để xét nghiệm COVID-19. Nếu quý vị yêu
cầu nhận kết quả qua e-mail, quý vị sẽ nhận được một e-mail khi kết quả xét nghiệm sẵn sàng. Kết
quả thường có trong vòng 2-3 ngày. E-mail sẽ nhắc quý vị đăng nhập và nhận kết quả trực tuyến, ở
đó quý vị cũng có thể in ra thư kết quả. Nếu quý vị yêu cầu nhận kết quả qua thư, quý vị sẽ nhận
được một lá thư trong vòng 7 ngày sau khi được xét nghiệm.

Quý vị có thể làm gì trong khi chờ đợi kết quả?
Dù có bị nhiễm COVID-19 hay không, quý vị cần luôn phải:
•
•
•
•
•
•

Giữ khoảng cách 6 foot (2 mét) với người khác khi ở ngoài.
Đeo khẩu trang vải nếu quý vị không tránh được tiếp xúc gần với người khác.
Rửa tay thường xuyên ít nhất 20 giây bằng xà phòng và nước, hoặc dùng chất rửa tay có cồn nếu không
có xà phòng và nước.
Che miệng khi ho và hắt hơi bằng tay áo hoặc khăn giấy và vứt khăn giấy vào thùng rác.
Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng.
Thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt và đồ vật hay chạm vào.

Kết quả xét nghiệm của quý vị có ý nghĩa gì?
Nếu kết quả của quý vị là âm tính:
•
•

•

Tiếp tục thực hiện các bước phòng ngừa ở trên để ngăn chặn COVID-19 lây lan.
Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị ngay lập tức nếu quý vị bắt đầu có các triệu
chứng của COVID-19. Quý vị có thể cần phải được xét nghiệm lại. Các triệu chứng bao gồm:
o Sốt
o Đau cơ
o Ho
o Đau đầu
o Thở gấp hoặc khó thở
o Viêm họng
o Ớn lạnh
o Mới bị mất vị giác hoặc khứu giác
o Run rẩy liên tục kèm ớn lạnh
Hãy nhớ: Kết quả của xét nghiệm hôm nay sẽ cho biết quý vị có bị nhiễm hoặc bị bệnh hôm nay hay
không. Có thể là quý vị vẫn có khả năng xét nghiệm dương tính trong tương lai. Dựa trên một phân tích
của Nhóm Tìm Hiểu Huyết Thanh Học của Bộ Y Tế, xét nghiệm huyết thanh học (còn được gọi là kháng
thể) vẫn chưa đủ chính xác để đưa ra cho mọi người những thông tin đáng tin cậy về sức khỏe của họ.

Nếu kết quả của quý vị là dương tính:
•
•
•

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị sẽ trao đổi với quý vị về việc chăm sóc và điều trị cho
bất kỳ triệu chứng nào.
Ở nhà cho đến khi quý vị trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Bộ Y Tế sẽ liên lạc với quý vị và cho biết khi nào quý vị có thể trở lại các hoạt động bình thường. Họ cũng
sẽ trao đổi với quý vị về những người tiếp xúc gần với quý vị.

Tìm hiểu thêm thông tin tại healthvermont.gov/COVID-19.
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Understanding Your COVID-19 Test Results
August 2020
Today you gave a specimen that will be tested for COVID-19. If you asked to receive your
results by email, you will receive an email when your test results are ready, which is
usually within 2-3 days. The email will prompt you to log in and get your results online
where you may also print your results letter. If you asked to receive your results by mail,
you will get a letter within 7 days of being tested.

What can you do while you wait for your results?
Whether you have COVID-19 or not, you should always:
•
•
•
•
•
•

Keep a 6-foot or 2-meter distance from others when you are out.
Wear a cloth face mask if you cannot avoid close contact with other people.
Wash your hands often for at least 20 seconds with soap and water or use an alcohol-based
hand sanitizer if soap and water are not available.
Cover your coughs and sneezes with your sleeve or a tissue and throw the tissue in the trash.
Avoid touching your eyes, nose and mouth.
Routinely clean and disinfect frequently touched surfaces and objects.

What do your test results mean?
If your results are negative:
•
•

•

Continue taking the prevention steps above to stop the spread of COVID-19.
Call your health care provider right away if you start to have symptoms of COVID-19. You
might need to be tested again. Symptoms include:
o Fever
o Muscle pain
o Cough
o Headache
o Shortness of breath or difficulty breathing o Sore throat
o Chills
o New loss of taste or smell
o Repeated shaking with chills
Remember: Results from today’s test will tell you if you are infected or sick today. It is
possible that you could test positive in the future. Based on an analysis by the Health
Department’s Serology Working Group, serologic (also known as antibody) testing is not yet
accurate enough to give individuals reliable information about their health.

If your results are positive:
•
•
•

Your health care provider will talk to you about your care and treatment of any symptoms.
Stay home until you speak with your health care provider.
The Health Department will follow up with you and let you know when you can return to your
regular activities. They will also talk to you about your close contacts.

Get more information at healthvermont.gov/COVID-19.
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