
   
 
 

Các Tùy Chọn Xét Nghiệm COVID-19 Để Phát Hiện Lây Nhiễm Hiện Tại 
Xét nghiệm COVID-19 cho phép phát hiện sớm SARS-CoV-2, loại virus gây ra COVID-19. Xét nghiệm giúp 
xác định những người tiếp xúc gần với người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 và có thể giúp ngăn chặn sự 
lây lan của virus. Xem lại thông tin bên dưới để tìm hiểu về các lựa chọn xét nghiệm có sẵn. 
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Còn được gọi là 

 
Xét Nghiệm Phản Ứng Chuỗi Polymerase 
Phiên Mã Ngược (PCR). 

 
Xét Nghiệm Nhanh (mặc dù một số xét 
nghiệm PCR có thể được thực hiện như “xét 
nghiệm nhanh”). 

Xét nghiệm được 
tiến hành như 
thế nào? 

Một tăm bông dẻo mỏng được đưa vào 
mũi để lấy mẫu hoặc lấy mẫu nước bọt. 

Một tăm bông dẻo mỏng được đưa vào 
mũi hoặc cổ họng để lấy mẫu. 

 
 

Xét nghiệm có 
sẵn ở đâu? 

 
Các cơ sở phòng thí nghiệm và cơ sở chăm 
sóc như phòng khám, nhà thuốc, bệnh viện, 
địa điểm xét nghiệm của Quận và Tiểu Bang. 

Các cơ sở phòng thí nghiệm và cơ sở 
chăm sóc như phòng khám và nhà 
thuốc. Bộ dụng cụ tự xét nghiệm tại nhà 
không kê đơn có bán tại các hiệu thuốc 
hoặc bán trên mạng. 

 
 

Có cần một 
xét nghiệm 
khác không? 

 
 

Mất bao lâu để 
có kết quả xét 
nghiệm? 

Xét nghiệm này thường chính xác và được 
coi là tiêu chuẩn vàng trong việc phát hiện 
virus, vì vậy thường không cần xét nghiệm 
khác. 

 

Kết quả có sau khoảng 1-3 ngày. 

Kết quả có thể cần được xác nhận bằng xét 
nghiệm phân tử. Kết quả dương tính thường 
chính xác, đặc biệt ở những người có các 
triệu chứng của COVID-19. 

 

Kết quả có sau khoảng 15–30 phút. 

 
 
 

Chi phí xét 
nghiệm là bao 
nhiêu? 

 
Xét nghiệm COVID-19 có thể được miễn phí 
thông qua nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe của quý vị. Xét nghiệm PCR miễn 
phí cũng có sẵn tại một số địa điểm trên 
toàn Quận San Diego. 

 
Thông thường, chi phí cho mỗi lần xét 
nghiệm có thể từ $5- $50, tuy nhiên chi phí 
có thể khác nhau giữa các địa điểm. 

 

Nên xét nghiệm nếu: 
• Quý vị gặp dấu hiệu hoặc triệu chứng của COVID-19 bất kể tình trạng chích ngừa hoặc nhiễm 

virus trước đó. 
• Quý vị có tiếp xúc gần với người có COVID-19 đã được xác nhận. 

 
 
 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/testing.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html%22%20%5C
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact


• Quý vị chưa được chích ngừa COVID-19 và không thể giữ khoảng cách an toàn với những 
người khác trong một hoạt động hoặc sự kiện gần đây và lo ngại về việc phơi nhiễm. 

• Quý vị đã được yêu cầu hoặc giới thiệu đến xét nghiệm bởi một nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe hoặc sở y tế Tiểu Bang, bộ tộc, địa phương, hoặc vùng lãnh thổ. 

Để biết thêm thông tin về xét nghiệm COVID-19, vui lòng truy cập:  

coronavirus-sd.com/testing 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/index.html
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html
https://www.cdc.gov/tribal/tribes-organizations-health/tribal_groups.html
https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html
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