Điều gì sẽ xảy ra: Viếng thăm điểm xét nghiệm
COVID-19 bằng mẫu nước miếng
Những gì sẽ xảy ra khi quý vị tới một địa điểm xét nghiệm COVID-19 bằng nước miếng.

Trước hết, bảo đảm không ăn, uống, hút thuốc lá, hoặc nhai bất kỳ thứ gì trong vòng 30 phút trước khi quý vị
nộp mẫu xét nghiệm nước miếng.
Kể cả không uống nước.
Nếu có, quý vị có thể mang theo máy điện thoại thông minh, thẻ bảo hiểm và địa chỉ email hiện đang sử dụng.
Nếu quý vị không có điện thoại thông minh, có các máy tính bảng đã khử trùng có tại địa điểm xét nghiệm để
quý vị sử dụng.
Nếu quý vị không có bảo hiểm, quý vị vẫn có thể được xét nghiệm miễn phí.
Quý vị sẽ không nhận được hóa đơn.
Và nếu quý vị không có địa chỉ email hiện đang sử dụng, nhân viên có thể sử dụng một số điện thoại để gọi
thông báo cho quý vị biết kết quả xét nghiệm qua điện thoại.
Quý vị nên lấy giờ hẹn, tuy nhiên cũng có thể tới mà không cần có hẹn trước.
Khi quý vị tới, làm theo hướng dẫn trên các biển báo để ghi danh hoặc làm thủ tục vào xét nghiệm.
Nhân viên sẽ đề nghị quý vị tháo khẩu trang để thay sang khẩu trang mới.
Việc này giúp giữ cho cơ sở sạch sẽ nhất ở mức có thể.
Nhân viên sẽ hỏi xem quý vị có cần thông dịch viên hay không và quý vị có máy điện thoại thông minh hay
không.
Sau đó, họ sẽ đưa cho quý vị một bộ đồ dùng và đưa quý vị tới một chiếc bàn.
Quý vị sẽ sử dụng máy điện thoại thông minh để quét mã QR ở trên chiếc bàn đó.
Khi làm như vậy, quý vị sẽ được đưa tới trang mạng xét nghiệm để điền thông tin.
Nếu quý vị có thắc mắc, nhân viên luôn sẵn lòng giúp đỡ quý vị tại địa điểm.
Sau khi quý vị đã điền thông tin, trang web sẽ hướng dẫn quý vị qua từng bước xét nghiệm bằng nước miếng.
Quý vị sẽ cần phải cung cấp đủ nước miếng, hơi đầy hơn vạch một chút.
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DIỄN BIẾN: THÔNG TIN HƯỚNG DẪN KHI TỚI ĐỊA ĐIỂM XÉT NGHIỆM COVID-19
BẰNG MẪU NƯỚC MIẾNG

Không tính bong bóng khí.
Dùng ngón tay búng lọ đựng đặt trên mặt bàn để làm hết bọt khí để quý vị biết cần phải nạp thêm bao nhiêu
nữa.
Khi lọ đựng đã đầy tới vạch, quý vị sẽ lấy phễu thu mẫu xét nghiệm ra và vặn chiếc nắp có các chất bảo quản
màu xanh dương.
Tiếp tục vặn nắp cho đến khi phần phân tách giữa chất bảo quản màu xanh dương và mẫu xét nghiệm của
quý vị nứt ra và khi đó quý vị có thể lắc chiếc lọ để trộn lẫn chất bảo quản màu xanh dương với nước miếng.
Lắc chiếc lọ trong 5 giây.
Cuối cùng, mang chiếc lọ tới bàn nộp mẫu xét nghiệm và vứt bỏ bao gói trong bộ dụng cụ xét nghiệm.
Quý vị sẽ nhận được kết quả xét nghiệm qua email trong vòng 48 giờ.
Hoặc nếu quý vị không có email, quý vị sẽ nhận được cuộc gọi tại số điện thoại mà quý vị cung cấp.
Nếu quý vị có thắc mắc về thủ tục lấy mẫu xét nghiệm, vui lòng hỏi nhân viên tại địa điểm làm xét nghiệm
bằng nước miếng.
Cám ơn quý vị đã tới xét nghiệm và giúp bảo vệ an toàn cho các cộng đồng của chúng ta.
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