
Có các triệu chứng của COVID-19?
Xét nghiệm MIỄN PHÍ.
Trung Tâm Y Tế Quận Cam (Orange County Health Care 
Agency) quan tâm đến quý vị và muốn bất kỳ ai có các  
triệu chứng của COVID-19 được xét nghiệm. Vì vậy, Hệ  
Thống Xét Nghiệm OC COVID-19 của chúng tôi cung cấp  
MIỄN PHÍ dịch vụ xét nghiệm COVID-19 được FDA chấp thuận 
cho những ai có triệu chứng nhưng không có khả năng tìm đến  
dịch vụ y tế.

Hãy giúp bảo vệ bản thân, người thân yêu và cộng đồng của quý vị. Tìm hiểu xem quý vị có 
mắc COVID-19 hay không ngay bây giờ, ngay cả khi quý vị không có bảo hiểm sức khỏe.

ochealthinfo.com/covidtest 
(800) 564-8448

1. Chỉ yêu cầu xét nghiệm nếu quý vị có triệu chứng

Các triệu chứng này gồm có ho, hụt hơi hoặc khó thở, cũng như sốt, rét run, rét và run 
rẩy không ngừng, nhức cơ, nhức đầu, viêm họng, và mất vị giác hoặc khứu giác.

Nếu quý vị có các triệu chứng này, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
của quý vị (nếu có) và tự cách ly với người khác ngay lập tức.

3. Kết quả xét nghiệm được bảo mật

Xét nghiệm COVID-19 cho những người có triệu chứng gồm có lấy mẫu dịch ở mũi 
bằng tăm bông, không cần kim tiêm hay lấy máu. Kết quả thường có từ hai đến bốn 
ngày, hoặc sớm hơn trong một số trường hợp.
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2. Trước tiên hãy gọi điện để lấy hẹn

Quý vị thường có thể lấy hẹn trong ngày hoặc ngày hôm sau nhưng phải gọi trước để đảm 
bảo giờ hẹn và đủ điều kiện xét nghiệm.

Tìm danh sách được cập nhật liên tục về các địa điểm xét nghiệm, cùng với thông tin về 
cách làm hẹn, tại ochealthinfo.com/covidtest hoặc đường dây Health Referral Line 
của HCA: (800) 564-8448. 


