
Bộ Y tế Virginia mở Trung tâm Thử nghiệm Cộng đồng COVID-19 
ở Fairfax Health District, Thứ Bảy, ngày 15 tháng Giêng 

  
  
Sở Y tế Quận Fairfax hôm nay thông báo rằng Trung tâm Thử nghiệm Cộng đồng (CTC) của Bộ 

Y tế Virginia sẽ mở cửa vào Thứ Bảy, ngày 15 tháng 1 để cung cấp xét nghiệm Phản ứng Chuỗi 

Polymerase (PCR) miễn phí theo hẹn đối với COVID-19. Địa điểm, được dựng trong một cái lều 

lớn, sẽ ở bãi đậu xe B của Trung tâm Chính quyền Quận Fairfax. Bãi đậu xe B nằm ở góc Tây 

Nam của Government Center complex. 
  
CTC sẽ chỉ hoạt động từ thứ Bảy đến thứ Tư, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều chỉ theo hẹn. Để 

lấy hẹn, hãy vào jar.vdh.virginia.gov/testingappointment. Các cuộc hẹn thường có sẵn trước 24 

giờ. Nếu bạn không thấy chỗ trống, hãy thường xuyên kiểm tra lại vì các cuộc hẹn được thêm 

vào thường xuyên. Bất cứ ai đã đặt lịch hẹn nhưng không thể giữ nó hoặc tìm thấy xét nghiệm ở 

nơi khác sẽ được yêu cầu hủy cuộc hẹn khám CTC của họ để vị trí sẽ được trống cho người 

khác. 
  
Kết quả xét nghiệm CTC sẽ được tự động gửi qua tin nhắn text hoặc email cho cá nhân được xét 

nghiệm, dựa trên thông tin được cung cấp trong hệ thống lấy hẹn. Kết quả xét nghiệm PCR 

thường có trong vòng vài ngày và rất hiệu quả trong việc phát hiện nhiễm trùng COVID-19 đang 

hoạt động, ngay cả khi một người không có triệu chứng (không có dấu hiệu bệnh). Thử nghiệm 

được khuyến nghị cho những người có các triệu chứng COVID-19 hoặc đã được hướng dẫn để 

kiểm tra sau khi tiếp xúc với COVID-19. Không nên thực hiện xét nghiệm PCR đế cho những 

người đang tìm cách trở lại nơi làm việc hoặc đi học sau khi xong việc cách ly đối với nhiễm 

COVID-19 vì xét nghiệm PCR có thể vẫn dương tính ngay cả khi một người không còn lây 

nhiễm.  
  
Trong khi lấy là bắt buộc, tất cả các du khách được yêu cầu kiên nhẫn vì có thể thời gian chờ đợi 

sẽ lâu. Vui lòng mặc ấm vì phải xếp hàng ở ngoài đường. Đây không phải là chỗ có thể lái xe 

vào, vì vậy xin đậu xe để vào lều. 
  
Quận Fairfax sẽ tiếp tục tìm các cơ hội để cung cấp thêm các nguồn thử nghiệm cho cộng 

đồng. Trung tâm Thử nghiệm Cộng đồng tăng cường các thử nghiệm khác đang được cung cấp 

trong cộng đồng bởi các hiệu thuốc, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các cộng đồng 

đối tác khác. Bất kỳ ai cần giúp đỡ trong việc lấy hẹn, xin liên hệ với Tổng Đài của Trung tâm 

COVID-19 theo số 703-324-7404. 
  
Để tìm hiểu thêm về kiểm tra COVID-19, hãy xem trang web Kiểm tra VDH COVID-19. 
  
Lưu ý: Phương tiện truyền thông tin tức không được phép vào bên trong bất kỳ CTC nào trong 

giờ làm việc để bảo đảm quyền riêng tư của bệnh nhân. Phải sắp xếp trước 24 giờ với PIO để 

thăm CTC ngoài giờ làm việc. Các chuyến viếng thăm sẽ được hướng dẫn bởi một PIO. 
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