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Xét nghiệm COVID-19   
Hiện có xét nghiệm COVID-19 ở Minnesota. Video này giải thích ai nên làm xét nghiệm, xét nghiệm ở đâu và làm 
thế nào để có kết quả xét nghiệm.   

Ai nên làm xét nghiệm COVID-19? 

Những người có các triệu chứng COVID-19 nên đi xét nghiệm. Triệu chứng có thể bao gồm sốt, ho, thở dốc, đau 
nhức bắp thịt, nhức đầu, đau họng, lạnh run, hoặc mất khứu giác hoặc vị giác.   

Nói chuyện với bác sĩ, phòng khám địa phương hoặc sử dụng công cụ sàng lọc trực tuyến trên trang mạng Phản 
hồi COVID của Minnesota để giúp xác định xem quý vị có nên đi xét nghiệm hay không. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia 
đình, bạn bè hoặc những người trợ giúp khác nếu quý vị không biết cách sử dụng trang mạng. 

Tôi có thể làm xét nghiệm ở đâu? Đa số các y viện và bệnh viện có thể lấy mẫu để làm xét nghiệm tại phòng thí 
nghiệm.   

Để tìm ra nơi quý vị có thể được xét nghiệm, hãy gọi bác sĩ của quý vị, phòng khám địa phương, hoặc truy cập bản 
đồ địa điểm thử nghiệm tương tác trên trang mạng Phản hồi COVID của Minnesota. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia 
đình, bạn bè hoặc những người trợ giúp khác nếu quý vị không biết cách sử dụng trang mạng. 

Trước khi đi tới địa điểm xét nghiệm, xin vui lòng gọi trước hoặc xem hướng dẫn trên bản đồ địa điểm xét nghiệm 
dành riêng cho cở sở tớ vì hướng dẫn tại các địa điểm không giống nhau.  

Tôi sẽ nhận được kết quả xét nghiệm như thế nào?  

Y viện làm xét nghiệm cho quý vị sẽ liên lạc với quý vị để thông báo kết quả.  Quý vị có thể phải chờ vài ngày.   

Xin đừng liên lạc với Sở Y tế Minnesota để hỏi về kết quả xét nghiệm của quý vị.   

Để sử dụng công cụ sàng lọc trực tuyến hoặc bản đồ địa điểm xét nghiệm tương tác, xin vào trang mạng 
mn.gov/covid19 
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