Chào mừng quý vị đến với COVID-19 Screening
Program (Chương Trình Sàng Lọc COVID-19) dành
cho Khối Mẫu Giáo đến Lớp 12

Cảm ơn quý vị đã đăng ký tham gia chương trình sàng lọc COVID-19 dành cho Khối Mẫu
Giáo đến Lớp 12. Quý vị đang giúp con em quý vị, bạn học và giáo viên của trẻ được an toàn
và ngăn chặn lây lan đại dịch COVID-19.
QUY TRÌNH TIẾP THEO LÀ GÌ?

Sau khi con quý vị đăng ký, nhà trường sẽ cung cấp cho quý vị:
• Hướng dẫn về cách lấy mẫu nước bọt để tiến hành xét nghiệm.
• Bộ dụng cụ lấy mẫu nước bọt (ống lấy mẫu nước bọt, phễu, v.v.) và nhãn bệnh nhân. Trường học
của trẻ sẽ xác định tần suất cung cấp cho quý vị các bộ dụng cụ này để xét nghiệm hàng tuần.
• Thông tin về thời gian và địa điểm lấy mẫu nước bọt (tại trường hoặc tại nhà), ngày gửi mẫu
trong tuần và địa điểm để gửi mẫu.
MẪU NƯỚC BỌT CỦA CON TÔI SẼ ĐƯỢC LẤY NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sẽ lấy mẫu nước bọt của con quý vị hàng tuần. Trường học của trẻ sẽ quyết định lấy
mẫu ở nhà hay ở trường.
• Lấy mẫu tại nhà:
1. Trường học của trẻ sẽ cung cấp cho quý vị bộ dụng cụ lấy mẫu hàng tuần.
2. Hãy làm theo hướng dẫn để lấy mẫu nước bọt của con quý vị vào buổi sáng trước khi đi
học vào ngày gửi mẫu.
3. Dặn trẻ gửi mẫu nước bọt tại địa điểm thu thập mẫu của trường.
• Lấy mẫu tại trường:
◦ Quý vị không cần lấy mẫu. Nhân viên trường học sẽ lấy mẫu nước bọt của con quý vị
trong suốt ngày học.
MẪU NƯỚC BỌT CỦA CON TÔI SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Trường của trẻ sẽ tập hợp mẫu và gửi đến OHSU để xét nghiệm PCR.
KHI NÀO TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC KẾT QUẢ?

Chúng tôi sẽ gửi kết quả xét nghiệm cho quý vị qua email trong vòng 1-2 ngày sau khi mẫu được
lấy hoặc gửi tại trường của trẻ.
• Email sẽ được gửi từ OHSU Health (K12covidtesting@ohsuhealthmarketing.com) có dòng
chủ đề là “COVID-19 test results for your student” (Kết quả xét nghiệm COVID-19 của con quý vị).
• Nếu quý vị không nhận được email sau 2 ngày, vui lòng kiểm tra mục thư rác của quý vị.
• Nếu quý vị vẫn không nhận được email, vui lòng gọi điện đến đường dây nóng về COVID của
OHSU theo số 833-647-8222.
Xin lưu ý: chúng tôi sẽ sử dụng email và số điện thoại chính mà trường học của trẻ có trong hồ
sơ để thông báo cho quý vị kết quả xét nghiệm.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Nếu kết quả xét nghiệm ghi “detected” (đã phát hiện) thì có nghĩa là phòng xét nghiệm
OHSU ĐÃ phát hiện ra vi-rút. Trường hợp này còn được gọi là xét nghiệm “positive”
(dương tính).
Nếu kết quả xét nghiệm ghi “inconclusive” (không xác định) thì có nghĩa là Phòng Xét
Nghiệm của OHSU không thể xác nhận kết quả xét nghiệm. Điều này có nghĩa học sinh
không có kết quả xét nghiệm dương tính hay âm tính.
Nếu kết quả xét nghiệm ghi “not detected” (không phát hiện) thì có nghĩa là trẻ
KHÔNG mắc COVID-19 tại thời điểm lấy mẫu. Trường hợp này còn được gọi là xét
nghiệm “negative” (âm tính).
Nếu kết quả xét nghiệm ghi “invalid” (không hợp lệ) thì có nghĩa là mẫu không chứa đủ
chất để phòng xét nghiệm OHSU tiến hành xét nghiệm
TÔI NÊN LÀM GÌ NẾU CON TÔI CÓ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM DƯƠNG TÍNH HOẶC KHÔNG XÁC ĐỊNH?

Nếu kết quả là “detected” (đã phát hiện) hoặc “inconclusive” (không xác định), quý vị sẽ
nhận được cuộc gọi từ y tá tại đường dây nóng về COVID của OHSU.
Họ sẽ cho quý vị biết về:
• Kết quả xét nghiệm
• Cách thực hiện cách ly (cách ly kiểm dịch)
• Cách điều trị bệnh
Quý vị có thể nhận được kết quả qua email trước khi chúng tôi gọi cho quý vị nhưng chắc chắn
quý vị sẽ nhận được cuộc gọi. Nếu quý vị có câu hỏi cần giải đáp gấp, hãy gọi cho đường dây
nóng về COVID của OHSU theo số 833-647-8222, Bấm phím 5, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 7 ngày
trong tuần.
Để biết thêm thông tin về đại dịch COVID-19, hãy truy cập www.ohsu.edu/coronavirus.

Dự án này được Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, HHS) hỗ trợ theo chương trình trợ cấp tài
chính cho Tiểu Bang Oregon. Nội dung trên đây là quan điểm của người viết và không nhất thiết là quan điểm chính thức hoặc tán thành của
HHS hoặc Chính Phủ Hoa Kỳ.

