
Biết Các Bước Trước Khi Bạn Đi:
Xét Nghiệm để Trở Lại Trường Năm 2022
Giúp cho mọi người trong trường của bạn giữ sức khỏe an toàn. Học
sinh có thể bị phơi nhiễm COVID-19 trong các giờ nghỉ. Xét nghiệm tại
nhà để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Bước 1: Nhận vật phẩm dành cho bạn
● Một hộp Xét nghiệm Kháng nguyên Nhanh COVID-19 tại nhà (1 hộp = 2

lần xét nghiệm).
● Nếu có thể, một thiết bị có truy cập internet để chia sẻ kết quả của bạn

với Sở Y tế Công cộng.

Bước 2: Định trước những ngày xét nghiệm của bạn
● Xét nghiệm trước khi bạn đến trường và trong những tuần dự

trường đầu tiên!
● Nếu bạn có bệnh với các triệu chứng như ho và sốt, hãy ở nhà và làm

các xét nghiệm để xem đó có phải là COVID-19 hay không.
● Nếu bạn ở gần một ai có COVID-19, hãy ở nhà và vài ngày sau hãy sử
● dụng hộp xét nghiệm của bạn.

Bước 3: Chia sẻ kết quả xét nghiệm của bạn
● Nếu bệnh của bạn trở nặng: hãy gọi 911, đến phòng cấp cứu, hoặc gọi cho bác sĩ của bạn.

● Vui lòng báo cáo kết quả xét nghiệm của bạn trên Primary.Health. Trang web này an toàn và tuân
thủ HIPAA, đồng thời sẽ chia sẻ kết quả của bạn với Bộ Y tế Công cộng địa phương của bạn.
Dùng https://my.primary.health/l/caschools hoặc đường link mà trường đưa cho bạn.

Bước 4: Hiểu kết quả xét nghiệm của bạn
XÉT NGHIỆM ÂM TÍNH?

● Nếu bạn thấy khỏe và không có triệu chứng COVID-19, thì hãy trở lại trường!
● Nếu bạn có TRIỆU CHỨNG hoặc đã tiếp xúc với người mắc COVID-19, thì vui lòng gọi điện cho nhà

trường trước khi quay lại trường - ngay cả khi kết quả xét nghiệm là âm tính. Việc xét nghiệm thêm có thể
sẽ là cần thiết.

XÉT NGHIỆM DƯƠNG TÍNH? Nghỉ học ở nhà và lập tức liên hệ với bác sĩ và nhà trường. Cách ly 10 ngày.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM KHÔNG RÕ RÀNG? Xét nghiệm lại tại trường hoặc tại địa điểm xét nghiệm ở địa
phương.
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