
 
 

 

Xét nghiệm 
 
Các hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 của BCCDC đã được cập nhật để phản ánh bằng chứng mới về các 
triệu chứng COVID-19. Một số triệu chứng như sốt hoặc ớn lạnh, ho, mất khả năng ngửi hoặc nếm, và 
khó thở có khả năng cao hơn là biểu hiện của COVID-19. 
 
Đối với những người không biết liệu mình có tiếp xúc với người mắc bệnh COVID-19 hay không, bạn 
cần xét nghiệm COVID-19 nếu bạn có các triệu chứng mới hoặc trầm trọng hơn. 
 
Nếu bạn có một hoặc nhiều triệu chứng chính sau đây, hãy đi xét nghiệm càng sớm càng tốt: 
 
•  Sốt hoặc ớn lạnh 
• Ho 
• Mất khả năng ngửi hoặc nếm 
• Khó thở 
 
Nếu bạn có 2 hoặc nhiều triệu chứng dưới đây trong hơn 24 giờ và chúng không liên quan đến bất kỳ 
bệnh lý nào khác đã có từ trước, hãy đi xét nghiệm. 
 
Các triệu chứng này là: 
 
• Đau họng 
• Mất cảm giác ngon miệng 

        Kiệt sức hoặc mệt mỏi       

        Đau đầu 
• Nhức mỏi cơ thể 
• Buồn nôn/mắc ói hoặc nôn/ói mửa 
• Tiêu chảy 
 
Xét nghiệm COVID-19 cũng được khuyến nghị nếu bạn là người tiếp xúc gần với người đã có kết quả 
xét nghiệm dương tính với COVID-19 và bạn lại còn có một trong các triệu chứng COVID-19 sau: 
 
•  Sốt hoặc ớn lạnh 
• Ho 
•  Mất khả năng ngửi hoặc nếm 
• Khó thở 
• Đau họng 
• Mất cảm giác ngon miệng 
•  Cực kỳ mệt mỏi hoặc mệt mỏi 
• Đau đầu 
• Nhức mỏi cơ thể 
• Buồn nôn/mắc ói hoặc nôn/ói mửa 
• Tiêu chảy 
 



Một người có (các) triệu chứng nhẹ có thể chọn làm xét nghiệm COVID-19, ngay cả khi việc đó không bắt 
buộc. 
 
Bạn cần tự cách ly trong khi chờ kết quả xét nghiệm để loại trừ khả năng lây lan COVID-19 cho người 
khác. 
 
Việc xét nghiệm không được khuyến nghị nếu bạn không có các triệu chứng, ngay cả khi bạn là người 
tiếp xúc gần. 
Một số triệu chứng có thể là dấu hiệu của các tình trạng hoặc vấn đề y khoa khác và bạn có thể cần tìm 
kiếm sự chăm sóc y tế, ngay cả khi nó không liên quan đến COVID-19. Nếu bạn cảm thấy không khỏe và 
không chắc chắn về các triệu chứng của mình, hãy liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn 
hoặc gọi số 8-1-1. 
 
Truy cập trang web của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật BC (BC Centre for Disease Control) để biết thêm 
thông tin về việc  xét nghiệm COVID-19 (and Close contacts) 

Xét nghiệm cho Trẻ em và Thanh thiếu niên 

Trẻ em có các triệu chứng tương tự như người lớn, nhưng các triệu chứng nhẹ hơn. 
 
B.C. cung cấp hai lựa chọn để xét nghiệm COVID-19 cho học sinh ở độ tuổi đi học từ mẫu giáo đến lớp 
12. Phương pháp phổ biến nhất là súc miệng với nước vô trùng và nhổ vào ống lấy mẫu. Loại xét nghiệm 
này dễ thực hiện hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Nó sẽ thay thế loại xét nghiệm bằng cách lấy mẫu 
bằng tăm bông cho hầu hết những người từ 5 tuổi trở lên. 
 
Có một số điểm chính cần lưu ý khi đưa con bạn đi làm xét nghiệm: 
 

 Xem video về những điều bạn và con bạn sẽ trải qua trong quá trình xét nghiệm COVID-19: 
o Xét nghiệm COVID-19 với nước súc miệng cho trẻ em trong độ tuổi đi học (Video) 
o Xét nghiệm COVID-19 bằng tăm bông phết dịch ở mũi (Video) 

 Luyện tập kỹ thuật súc miệng và nhổ nước tại nhà. Hãy đảm bảo việc luyện tập diễn ra ít nhất 
hai giờ trước khi đi đến một trung tâm lấy mẫu vì việc này có thể ảnh hưởng đến kết quả xét 
nghiệm. Yêu cầu trẻ không nuốt nước hoặc nói chuyện khi trẻ luyện tập. 

o Hướng dẫn lấy mẫu nước súc miệng cho trẻ nhỏ hơn (PDF 213MB) 
o Hướng dẫn lấy mẫu nước súc miệng cho trẻ lớn hơn  (PDF 207MB) 

 Tìm một trung tâm lấy mẫu có thực hiện xét nghiệm cho trẻ em hoặc liên hệ với chuyên gia 
chăm sóc sức khỏe của bạn về việc xét nghiệm. 

 Con bạn sẽ cần tự cách ly sau khi xét nghiệm. Điều này có nghĩa là bạn cần về thẳng nhà sau khi 
xét nghiệm. Con bạn cần nghỉ học ở nhà và không gặp khách. Tìm hiểu thêm về tự cách ly sau khi 
xét nghiệm. 

 
Để biết thông tin về quy trình và  những việc sẽ xảy ra cũng như cách tiếp cận và hiểu kết quả xét 
nghiệm, hãy xem Xét nghiệm COVID-19 cho Trẻ em và Thanh thiếu niên. 

 

 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/close-contacts
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ZvqjkbD-moA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AhC6_JXagxE&feature=emb_logo
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_Caregiver-Child.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_youth.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%201%20-%20CDC/COVID19-self-isolation-post-testing.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%201%20-%20CDC/COVID19-self-isolation-post-testing.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth


Các Trung tâm Lấy mẫu 

Tìm hiểu thêm về việc xét nghiệm và tìm các trung tâm lấy mẫu có thể xét nghiệm cho bạn. Nhấn vào 
bản đồ hoặc truy cập vào các đường liên kết dưới đây. Bạn cũng có thể gọi  8-1-1 để tìm trung tâm gần 
nhất. 
 

 
 

 Công cụ tìm kiếm trung tâm lấy mẫu  (Di động hoặc máy tính để bàn) 
 Công cụ tìm kiếm trung tâm lấy mẫu (Internet Explorer) 

 
Việc xét nghiệm những người có triệu chứng có nguy cơ cao hơn là đặc biệt quan trọng. Những người 
này sẽ tiếp tục được ưu tiên và bao gồm các nhân viên chăm sóc sức khỏe, những người cung cấp dịch 
vụ thiết yếu, và những cá nhân dễ có nguy cơ bị biến chứng do COVID-19. 

Kết quả Xét nghiệm 

Kết quả xét nghiệm COVID-19 được cung cấp qua điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc qua mạng. Nếu bạn 
có kết quả xét nghiệm dương tính thì cơ quan y tế công cộng sẽ liên hệ với bạn.  
 
Để nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 của bạn thông qua tin nhắn văn bản tự động, bạn có thể đăng ký 
dịch vụ này bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu web trên trang BCCDC: Kết quả Xét nghiệm. Các bậc 
cha mẹ cũng có thể sử dụng dịch vụ này cho con em mình. Sau khi đăng ký dịch vụ này, bạn sẽ nhận 
được kết quả xét nghiệm âm tính hoặc dương tính bằng tin nhắn ngay khi có kết quả, dù lúc đó là ngày 
hay đêm.  
 
Bạn cũng có thể nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 của mình bằng cách gọi điện thoại đến đường dây 
Kết quả COVID-19 của BCCDC theo số 1-833-707-2792. Đường dây này hoạt động từ 8:30 giờ sáng đến 
4:30 giờ chiều, bảy ngày một tuần. 

https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0
https://bcgov03.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7f71191c6e0c4e65a644c1da3f53eb68
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0


Muốn biết thêm các đề tài của HealthLinkBC File, xin truy cập mạng www.HealthLinkBC.ca/healthfiles 

hoặc đến đơn vị y tế công cộng tại địa phương bạn. Để có thông tin và lời khuyên y khoa không khẩn cấp 

tại B.C., xin truy cập mạng www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi 8-1-1 (miễn phí). Để có sự giúp đỡ cho người 

điếc và khiếm thính, xin gọi 7-1-1. Các dịch vụ dịch thuật có sẵn cho hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu. 

 

Health Gateway hoặc my ehealth là những cách khác để bạn có thể nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 
của mình. Để tìm hiểu thêm về cách nhận kết quả xét nghiệm và những việc cần làm sau khi bạn nhận 
được kết quả, hãy xem: 
 

 BCCDC: Kết quả Xét nghiệm  
 BCCDC: Hiểu về Kết quả Xét nghiệm  

 
 
Cập nhật gần nhất: January 8, 2021 
 
Thông tin được cung cấp phía trên đã được chỉnh sửa từ nội dung của các trang BCCDC: Xét nghiệm, 
BCCDC: Kết quả Xét nghiệm và BCCDC: Hiểu về Kết quả Xét nghiệm, được truy cập vào January 8, 2021. 
 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results

