Bệnh virus Corona 2019 (COVID-19)

Cần làm gì sau khi được xét nghiệm
Điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn xét nghiệm.
•
•
•
•
•

Mẫu xét nghiệm được gửi đến phòng thí nghiệm để xét nghiệm.
Chờ 3 ngày để có kết quả.
Trong khi chờ kết quả, hãy tự cô lập như một biện pháp phòng ngừa an toàn.
Một bác sĩ lâm sàng sẽ liên hệ với quý vị để cung cấp kết quả.
Ngoài ra, nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, quý vị sẽ nhận được cuộc gọi
từ sở y tế địa phương.

Thông tin bổ sung:
Phải làm gì nếu các triệu chứng của quý vị xấu đi.
•

Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu bệnh của quý vị trở nên trầm trọng hơn (ho nặng hơn,
khó thở hoặc thở nhanh).

Gọi cho bác sĩ của quý vị.
•

Trước khi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
của quý vị và cho họ biết quý vị mắc COVID-19, hoặc đang được đánh giá về COVID-19 và
xét nghiệm đã được thực hiện.

Nếu có thể, hãy đeo khẩu trang khi bị bệnh.
•

Nếu quý vị có thể đeo khẩu trang, hãy đeo trước khi vào viện. Các bước này sẽ giúp văn phòng
của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữ cho những người khác trong văn phòng hoặc
phòng chờ không có khả năng bị phơi nhiễm với COVID-19.

Tìm hiểu thêm về COVID-19

COVID-19 là một loại vi rút mới. Vi rút lây lan qua các giọt hô hấp của người nhiễm bệnh sang người
khác mà họ có tiếp xúc gần gũi, chẳng hạn như những người sống trong cùng một gia đình hoặc cung
cấp chăm sóc. Bạn có thể truy cập thông tin cập nhật về COVID-19 trên trang web của Trung tâm kiểm
soát Dịch bệnh (Centers for Disease Control, CDC) tại:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Thông tin cập nhật tính đến ngày 18 tháng 3 năm 2020.

