
 

Cách Tiến Hành  

Tự Xét Nghiệm Kháng 

Nguyên COVID-19  

Intrivo On/Go 
 

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 10-

15 phút để biết kết quả. 

BƯỚC 4. Vào trang healthvermont.gov/reportresults 

để báo cáo kết quả và điền một biểu mẫu ngắn. 

 

BƯỚC 5. Nếu cần có bằng chứng về kết quả xét nghiệm của 

quý vị, hãy tải về Ứng dụng On/Go. Báo cáo kết quả xét nghiệm là 

việc quan trọng. 

 

 

Câu trả lời của quý vị được bảo mật. 

Để xem bản dịch hướng dẫn xét nghiệm và 

video hướng dẫn, vui lòng truy cập  

www.healthvermont.gov/covid-19/testing 

http://www.healthvermont.gov/covid-19/testing
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Câu Hỏi Thường Gặp 
Tự Xét Nghiệm Kháng Nguyên COVID-19 Intrivo On/Go là gì?  

Tự Xét Nghiệm Kháng Nguyên COVID-19 Intrivo On/Go 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 14 

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 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. 

Khi nào xét nghiệm của tôi hết hạn? Hiện tại, bộ xét nghiệm này sẽ hết hạn 

vào ngày cuối cùng của tháng được in trên hộp (cụ thể, tháng Một, 2022 có 

nghĩa là ngày 31 Tháng Một, 2022). Tuy nhiên, sau các nghiên cứu kỹ lưỡng, 

FDA cho phép kéo dài thời hạn sử dụng với các sản phẩm y tế sử dụng theo 

EUA, chẳng hạn như On/Go. Vui lòng truy cập trang web này để biết thêm chi 

tiết và xem danh sách đầy đủ khoảng thời gian gia hạn 

www.letsongo.com/product-updates 

Tại sao trong bộ dụng cụ này có hai thẻ xét nghiệm? Với On/Go, 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 tối thiểu là 24 giờ (và không quá 48 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 được hướng dẫn thêm, hãy truy cập 

healthvermont.gov/covid19positive 

 
Để tìm hiểu thêm về Tự Xét Nghiệm Kháng Nguyên 

COVID-19 Intrivo On/GO, hãy truy cập 

www.letsongo.com/faq 

http://www.letsongo.com/product-updates
http://www.letsongo.com/faq

