VIETNAMESE

Hướng dẫn sử dụng bộ xét nghiệm kháng nguyên BinaxNOW™ COVID-19 Ag
của Abbott Tại Nhà
(Được đưa về nhà từ Phòng Chăm Sóc của Trường)
Quý vị đã nhận được bộ Xét Nghiệm BinaxNOW™ COVID-19 Ag nhanh trong 15 phút tại nhà do vì con em quý vị có các triệu
chứng tương tự với COVID-19. Xét nghiệm này đã được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Chất (FDA) cho phép theo giấy
phép Cho Phép Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA) dành cho độ tuổi từ 4 tuổi trở lên.
Xét Nghiệm này có thể được hoàn tất tại nhà thông qua một phiên teleheath (tư vấn sức khỏe từ xa). Phiên tư vấn xét nghiệm
sẽ bắt đầu bằng thông qua một thiết bị (chẳng hạn như máy tính, điện thoại v.v.) bằng cách đăng nhập tại trang Virginia’s eMed
webpage.
Hướng Dẫn Cách Thức Làm Xét Nghiệm qua Video
Cách thức sử dụng:
• XIN ĐỪNG mở bộ xét nghiệm cho đến khi được sự hướng dẫn bởi Người Hướng Dẫn có Chứng Nhận trong phiên hướng
dẫn trực tuyến sức khỏe Y tế.
•
Xin đăng nhập vào Trang Mạng Y Tế Trực Tuyến (eMed) của Virginia
•
Xin đăng nhập bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của ứng dụng NAVICA™ để bắt đầu xét nghiệm với phiên eMed
•
Xin nhấp bắt đầu (start) để xét nghiệm
•
Hoàn thành bảng danh mục
•
Quý vị sẽ được kết nối với Người Hướng Dẫn Có Chứng Nhận
•
Mở bộ xét nghiệm
•
Cho người hướng dẫn thấy thẻ xét nghiệm và quét mã QR
•
Mở thẻ xét nghiệm và hãy chắc rằng Người Hướng Dẫn Có Chứng Nhận có thể thấy tiến trình.
•
Tháo nắp bình dung dịch
•
Nhỏ 6 giọt theo hướng dẫn vào lỗ ở trên
•
Mở bộ tăm bông (swab) và lấy tăm bông ra ngoài
•
Đưa đầu thấm của tăm bông xét nghiệm sâu vào mũi
•
Ngoáy tròn bên trong mũi 5 lần
•
Lập lại với mũi còn lại
•
Trèn đầu tăm bông vào lỗ phía dưới của thẻ xét nghiệm và đẩy đầu tăm lên cho đến khi chạm hoàn toàn vào lỗ phía trên
•
Quay tròn tăm bông 3 lần
•
Bóc lớp lót kết dính
•
Đóng thẻ và niêm phong
•
Xin chờ 15 phút để có kết quả
•
Quý vị sẽ nhận được bản sao điện tử kết quả của xét nghiệm
Nếu kết quả xét nghiệm của con em là dương tính, con em phải tiếp tục ở nhà. Xin liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ y tế để được sự
theo sát chăm sóc. Xin liên lạc với trường con em mình. Học sinh nào khi đã chẩn đoán nhiễm COVID-19, sẽ không được trở lại
trường cho đến khi:

•
•
•

Đã ít nhất năm (5) ngày kể từ khi học sinh có những triệu chứng đầu tiên VÀ
Học sinh đó đã không-sốt trong 24 giờ mà không cần dùng thuốc hạ sốt VÀ
Các triệu chứng của học sinh đó cải thiện tốt hơn.

Nếu kết quả xét ngiệm của học sinh là âm tính, học sinh đó có thể trở lại trường sau khi hội đủ các điều kiện sau:
• Học sinh đó đã không-sốt trong 24 giờ mà không cần dùng thuốc hạ sốt VÀ
• Các triệu chứng của học sinh phải tiến triển tốt hơn VÀ
•
Bằng chứng Xét Nghiệm của COVID-19- cùng với tất cả những đòi hỏi với xét nghiệm này
o Cung cấp bản sao điện tử kết quả xét nghiệm BinaxNOW
o Xin hoàn thành và cung cấp cho nhà trường bản Mẫu Chứng Thực của Phụ Huynh-Người Giám Hộ về Xét Nghiệm
Kháng Nguyên Âm Tính COVID-19 Tại Nhà cho FCPS
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