
Trung tâm Xét nghiệm Cộng đồng COVID-19 của Bộ Y tế Virginia  

ngừng hoạt động tại Trung tâm Chính quyền Quận Fairfax  

(Fairfax County Government Center Site) 

 

Trung tâm Xét nghiệm Cộng đồng đặt tại Khu vực Đậu xe B của Trung tâm Chính quyền Quận 

Fairfax sẽ ngừng hoạt động Thứ Tư, ngày 9 tháng 2. Các nguồn Xét nghiệm bổ sung dự kiến 

sẽ hoạt động bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 15 tháng 2. 

 

Bộ Y tế Virginia (VDH) sẽ hợp tác trên toàn khu vực Bắc Virginia để cung cấp các dịch vụ xét 

nghiệm COVID-19 mở rộng nhằm hỗ trợ các cộng đồng ít có khả năng tiếp cận xét nghiệm. 

Sáng kiến “CTC+” là một chiếc xe tải có nhân viên xét nghiệm sẽ đến các địa điểm dựa trên 

nhu cầu của cộng đồng do nhân viên sở Y tế địa phương và các đối tác chọn. 

 

Sau ngày 15 tháng 2 , nhà cung cấp thử nghiệm sẽ cung cấp thử nghiệm phản ứng chuỗi 

Polymerase (PCR) miễn phí đối với COVID-19 cho các cá nhân từ 3 tháng tuổi trở lên. PCR 

thường có kết quả xét nghiệm trong vòng vài ngày và rất hiệu quả trong việc tìm nhiễm trùng 

COVID-19 đang hoạt động, ngay cả khi không có triệu chứng. Giờ hoạt động sẽ là Thứ Ba đến 

Thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều.  Đến không có hẹn đều được. 

 

Sáng kiến mới xét nghiệm VDH sẽ bổ sung cho các Sự kiện Xét nghiệm Cộng đồng (CTE) hiện 
nay, phòng thí nghiệm di động của Sở Y tế Quận Fairfax và các cơ hội xét nghiệm khác  đều 
được cung cấp trong cộng đồng. Kiểm tra xét nghiệm vẫn là một công cụ quan trọng để giúp 
giảm sự lây lan của COVID-19 và điều quan trọng là phải hiểu khi nào ta cần kiểm tra.  
 
Mặc dù các trường hợp COVID-19 đã giảm trong khu vực, nhưng tỷ lệ lây truyền trong cộng 
đồng vẫn cao và có nhiều lý do để đi xét nghiệm cho COVID-19. Các lý do bao gồm: 
 
● Nếu quý vị có các triệu chứng của COVID-19 
● Ít nhất 5 ngày sau khi biết hoặc nghi ngờ có tiếp xúc gần với COVID-19 
● Để sàng lọc (tại Trường học, nơi làm việc, cộng đồng công cộng, v.v.) 
● Trước và sau khi đi du lịch 
● Khi được chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc nhân viên Y tế Công cộng yêu cầu 

 
Gọi 703-267-3511 của Bộ Y tế để tìm các địa điểm xét nghiệm. Những cá nhân phải lấy hẹn có 

thể vào VASE + sau ngày 15 tháng 2 để lấy hẹn.  

 

 

 

https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/coronavirus-covid-19-testing
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/coronavirus-covid-19-testing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html

