
Đã có cách mới tìm bộ xét nghiệm COVID-19; Đặt bộ xét nghiệm tại nhà qua đường bưu điện 

Các bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà miễn phí hiện có sẵn bằng cách đặt hàng qua trang web 
của chính phủ liên bang. 

Ngoài ra, những cá nhân mua các xét nghiệm thương mại (tại cửa hàng hoặc trực tuyến) cũng 
có thể nộp biên lai để được hoàn tiền thông qua các bảo hiểm tư nhân của mình bắt đầu từ Thứ 
Bảy, ngày 22 tháng 1. Các công ty bảo hiểm y tế tư nhân hiện được yêu cầu thanh toán tối đa 
tám xét nghiệm tại nhà mỗi tháng. Liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn để tìm hiểu thêm. 

Lấy hẹn với Trung tâm Kiểm tra Cộng đồng 

Vào ngày 15 tháng Giêng, một Trung tâm Kiểm tra Cộng đồng (CTC) đã khai trương tại bãi đậu 
xe B của Trung tâm Chính quyền Quận Fairfax. Những người muốn làm xét nghiệm PCR có 
thể khám theo lịch hẹn, thường thể lấy hẹn trong cùng ngày. CTC chỉ hoạt động từ thứ Bảy đến 
thứ Tư, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều, phải lấy hẹn trước khi đến.  

Các bộ xét nghiệm tại nhà và các CTC bổ sung xét nghiệm khác (ở nhà thuốc bán lẻ, nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc chính và phòng thí nghiệm tư nhân) trong Khu Y tế Fairfax, có thể tìm thấy 
tại đây. 

Đề xuất thử nghiệm 

Các xét nghiệm vi rút, bao gồm xét nghiệm PCR được thực hiện tại địa điểm xét nghiệm hoặc 
phòng thí nghiệm và xét nghiệm tại nhà, được sử dụng để tìm COVID-19 hiện đang nhiễm. Thử 
nghiệm tại CTC hoặc một trung tâm xét nghiệm khác được khuyến nghị đặc biệt cho những 
người có các triệu chứng COVID-19 hoặc đã được hướng dẫn xét nghiệm sau khi tiếp xúc với 
COVID-19. Thử nghiệm tại nhà cũng có thể được áp dụng cho những người có các triệu chứng 
COVID-19 hoặc những người đã tiếp xúc và những người đã xong 5 ngày cách ly sau khi có kết 
quả xét nghiệm dương tính hoặc những người đã trở về sau khi du lịch trong nước hoặc quốc tế 
3-5 ngày trước đó. Thử nghiệm tại nhà cũng có thể được sử dụng trước khi trong nhà với những 
người khác không ở trong nhà của bạn, đặc biệt là trẻ em chưa được tiêm chủng, người lớn 
tuổi, những người có hệ thống miễn dịch suy yếu và những người có nguy cơ mắc bệnh nặng 
cao hơn. Nếu kết quả xét nghiệm của bạn là dương tính, hãy ở nhà và cách ly ít nhất 5 ngày, bất 
kể bạn đã được tiêm phòng hay chưa. Để biết thêm thông tin về các bước bạn nên thực hiện 
nếu xét nghiệm dương tính với COVID-19, hãy xem khuyến nghị của bộ y tế.    

Tiêm chủng và luôn được "Cập nhật" 

Tiêm chủng vẫn là cách hay nhất phòng chống cho sức khỏe cộng đồng để bảo vệ cá nhân và 
cộng đồng khỏi COVID-19. CDC khuyến cáo mọi người từ 5 tuổi trở lên nên là người được “cập 
nhật” - có nghĩa là một người đã nhận được tất cả các loại vắc xin COVID-19 được khuyến nghị, 
bao gồm bất kỳ (các) liều tăng cường nào khi đủ điều kiện. Sở Y tế Quận Fairfax, và các đối tác 
cộng đồng của chúng tôi, tiếp tục cung cấp các phòng khám vắc xin tại nhiều địa điểm trên khắp 
Quận Fairfax. Hầu hết cung cấp dịch vụ khám bệnh tại chỗ và có nhiều lựa chọn để tiêm liều thứ 
nhất, thứ hai, hoặc liều tăng cường cho trẻ em và người lớn. 

Lên lịch hẹn hoặc tìm hiểu thêm về các địa điểm cung cấp dịch vụ không phải lấy hẹn trước. 
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