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Cách Tiến Hành  

Xét Nghiệm COVID-19 
với Lucira Check It 

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 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. 

 

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

vị, hãy soạn tin nhắn với nội dung “LUCI” gửi đến 44544 và làm theo 

hướng dẫn sau đó. 

Để xem bản dịch hướng dẫn xét nghiệm và video hướng dẫn, hãy truy cập 

https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing#testdetails 

[QR CODE] 

Bộ Xét Nghiệm COVID-19 Lucira Check It đi kèm với 2 viên pin AA. 

Vui lòng xem xét việc thay thế hoặc tái chế các pin này theo hướng dẫn của 
cơ quan quản lý chất thải rắn ở địa phương sau khi sử dụng.
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Câu Hỏi Thường Gặp 
Bộ Xét Nghiệm COVID-19 Lucira Check It thuộc loại xét nghiệm gì? 

LAMP là một loại công nghệ khuếch đại phân tử được dùng trong xét 

nghiệm Lucira. Cũng giống như các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm 

PCR, xét nghiệm Lucira khuếch đại vật liệu di truyền của virus SARS-

CoV-2 trong quá trình diễn ra xét nghiệm. Hiện tượng khuếch đại xảy 

ra trong xét nghiệm PCR và Lucira cho phép các xét nghiệm phân tử 

phát hiện ra các mẫu phẩm dương tính. Nhờ đó, độ chính xác của xét 

nghiệm Lucira có thể sánh với một trong những xét nghiệm PCR trong 

phòng thí nghiệm có độ nhạy cao nhất. 

So với Xét Nghiệm PCR, bộ Xét Nghiệm COVID-19 Lucira Check It 

có hiệu quả thế nào? 

Các xét nghiệm phân tử, chẳng hạn như xét nghiệm PCR và Lucira, 

đều sao chép nhiều lần vật liệu di truyền của virus khi đang diễn ra xét 

nghiệm, trong một quy trình gọi là khuếch đại. Quy trình này cho phép 

các xét nghiệm phân tử phát hiện liệu một người có dương tính với 

virus SARS-CoV-2 hay không dù chỉ có một lượng nhỏ virus. 

LUCI Pass là gì? 

LUCI Pass là một sản phẩm của Lucira giúp quý vị dễ dàng nhận được 

kết quả xét nghiệm Lucira đã xác thực bằng kỹ thuật số miễn phí trên 

điện thoại thông minh của mình. Sau khi dùng bộ xét nghiệm của 

chúng tôi, quý vị chỉ cần nhắn tin với nội dung “LUCI” gửi đến 44544 

hoặc vào trang luci.lucirahealth.com từ điện thoại để truy cập cổng 

thông tin LUCI bảo mật của chúng tôi, sau đó làm theo vài bước để gửi 

kết quả xét nghiệm của quý vị. 

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, vui lòng truy cập healthvermont.gov/covid19positive 

Để tìm hiểu thêm về Xét Nghiệm COVID-19 Lucira, hãy truy cập 

checkit.lucirahealth.com 


