Có Xét Nghiệm COVID-19 Kháng Nguyên Nhanh ở Nhà Miễn Phí
qua Sở Y Tế Công Cộng Austin
Để lấy hẹn xét nghiệm tại nhà, gọi số 512-972-5560. Dịch vụ xét nghiệm được
cung cấp MIỄN PHÍ.
Ai nên làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh ở nhà? Nhân viên hoặc học sinh có một
hoặc nhiều triệu chứng giống COVID-19:
• Cảm thấy bị sốt hoặc có mức thân nhiệt
bằng hoặc cao hơn 100.0 độ F
• Mất khứu giác hoặc vị giác
• Ho
• Khó thở
• Thở dốc
• Mệt mỏi
• Đau đầu

•
•
•
•
•

Lạnh run
Đau họng
Nghẹt mũi hoặc sổ mũi
Run rẩy hoặc run lẩy bẩy
Nhức mỏi người hoặc đau cơ
bắp rất nhiều
• Tiêu chảy
• Buồn nôn hoặc ói mửa

Ai có thể làm xét nghiệm nhanh ở nhà? Các nhân viên hoặc học sinh có các triệu chứng
giống như COVID-19 và hiện đang cư ngụ tại Austin/Quận Travis và tới khu học xá để làm
việc, đi học, hoặc tham gia các hoạt động khác tại các trường Tiêu Đề I sau đây (danh
sách trường có thể thay đổi):
Các Trường Tiểu Học
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Houston
Langford
Linder
McBee
Overton
Padron
Palm
Perez
Pickle

• LBJ
• Navarro
• Northeast

Dobie
Garcia YMLA
Mendez
Webb
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Rodriguez
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Các Trường Phổ
Thông Cấp Ba
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Có Xét Nghiệm COVID-19 Kháng Nguyên Nhanh ở
Nhà Miễn Phí qua Sở Y Tế Công Cộng Austin
Xét nghiệm này là như thế nào? Xét nghiệm được thực hiện bằng cách ngoáy mũi để lấy
chất dịch xét nghiệm (chỉ ở phần nông phía trước hai lỗ mũi). Quý vị sẽ biết được kết quả
xét nghiệm kháng nguyên nhanh của quý vị sau 15 phút trong buổi tới nhà làm xét nghiệm.
Ai sẽ thực hiện xét nghiệm? Một nhân viên y tế của Sở Y Tế Cộng Đồng Austin sẽ đến
nhà quý vị vào ngày giờ đã thỏa thuận để thực hiện xét nghiệm.
Nếu kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh là dương tính: Người có xét nghiệm
dương tính (hoặc cha mẹ của người đó) nên thông báo ngay cho trường biết. Người đó
phải cách ly và không được trở lại trường cho đến khi:
• 10 ngày trôi qua kể từ khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện, VÀ
• Không còn bị sốt trong 24 giờ khi không cần sử dụng thuốc hạ sốt, VÀ
• các triệu chứng COVID-19 khác đã đỡ hơn*
*Tình trạng mất khứu giác và vị giác có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng sau khi khỏi bệnh và không cần phải kéo dài
thêm thời điểm kết thúc cách ly.

Nếu kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh là âm tính: Nếu kết quả xét nghiệm là âm
tính thì cần làm xét nghiệm Phản Ứng Chuỗi Polymerase (PRC). Xét nghiệm này có thể
thực hiện trong cùng một buổi tới nhà. Người đó phải cách ly cho đến khi có kết quả xét
nghiệm PCR. Cần chờ từ 3 đến 5 ngày.
•

Nếu xét nghiệm PCR là âm tính, người đó không mắc COVID-19 vào thời điểm xét
nghiệm Để biết khi nào những học sinh âm tính với COVID nhưng bị bệnh với các
triệu chứng khác có thể quay trở lại trường học, liên lạc với nhân viên ban y tế của
khu học xá. Nhân viên có kết quả âm tính nên liên lạc với văn phòng phụ trách nghỉ
của AISD tại leaveoffice@austinisd.org để biết khi nào có thể trở lại làm việc.

•

Nếu xét nghiệm PCR là dương tính, người đó mắc COVID-19. Người có xét nghiệm
dương tính (hoặc cha mẹ của người đó) nên thông báo ngay cho trường biết. Người
đó phải cách ly và không được trở lại trường cho đến khi:
O 10 ngày trôi qua kể từ khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện, VÀ
O Không còn bị sốt trong 24 giờ mà không cần sử dụng thuốc hạ sốt, VÀ
O các triệu chứng COVID-19 khác đã đỡ hơn*
*Tình trạng mất khứu giác và vị giác có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng sau khi khỏi bệnh và không cần
phải kéo dài thêm thời điểm kết thúc cách ly.
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