
                      

      
   

        
       

          

   
         

 
      
      
            

   
     
       

  
      
       
            

 

 
 

           
   

    
    
         
       
  
     
       
    
      
  
     

 
   
   
   
     
        

 

     
  

 

 
   

 
   

 

NEED A NAVICA QR CODE? 

If you need a QR code in your mobile opp for 
travel or work, please log In wllh NAVICA. 

NAVICA LOGIN CREME NAVICA ACCOUN! 

or 

s.Klf. 

VIETNAMESE 

Hướng dẫn sử dụng bộ xét nghiệm kháng nguyên BinaxNOW™ COVID-19 Ag của Abbott Tại Nhà 

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 học sinh 4 tuổi trở lên. 

Xét Nghiệm có thể được hoàn thành tại nhà thông qua một phiên teleheath (tư vấn sức khỏe từ xa). XIN ĐỪNG mở bộ
xét nghiệm cho đến khi được hướng dẫn làm vậy. giấy căn cước có hình được đòi hỏi-phụ huynh/người giám hộ cần 
phải cung cấp căn cước của mình. Đối với những người từ 18 tuổi trở lên cần cung cấp căn cước của riêng mình. 

Cách thức sử dụng: 
• XIN ĐỪNG mở bộ xét nghiệm cho đến khi được sự hướng dẫn bởi người giám sát phiên hướng dẫn trực tuyến

sức khỏe Y tế.
• Xin đăng nhập vào Trang Mạng Y Tế Trực Tuyến (eMed) của Virginia
• Vui lòng chọn “Test for School” (Xét nghiệm cho nhà trường) và chọn trường của con em từ danh mục thả xuống
• Xin đăng nhập vào tài khoản eMed của quý vị Nếu quý vị chưa có một tài khoản, quý vị cần tạo một tài khoản

bằng cách nhấp vào “ Create Account” (Tạo lập tài khoản):
o Xin điền địa chỉ điện thư và tạo mật mã (password).
o Xin đọc về các Điều Khoản, Điều Kiện và Chánh Sách về sự Riêng Tư- sau đó xin nhấp “Create Account”

(Tạo Tài Khoản)
o Xin xác nhận điện thư của quý vị và nhấp “Continue” (Tiếp Tục)
o Vui lòng đọc qua sự đồng thuận và nhấp “ Accept” (Chấp Thuận)
o Quý vị sẽ được điều hướng đến mục NAVICA LOGIN (Đăng nhập). Xin nhấp “SKIP” (BỎ QUA)

• Xin điền đầy đủ thông tin Người Làm Xét Nghiệm: tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, giới tính, sắc dân,
chủng tộc và nhấp “Save” (Lưu Lại)

• Xác nhận thông tin Người Làm Xét Nghiệm và nhấp “ Yes” (Đúng)
• Hoàn thảnh bản câu hỏi kiểm tra “Before you begin” (Trước khi bắt đầu) và nhấp “SUBMIT” (Gởi Đi)
• Một giám sát viên tư vấn sức khỏe từ xa sẽ trực tuyến và hướng dẫn quý vị quy trình xét nghiệm
• Mở thẻ xét nghiệm và hãy chắc rằng giám sát viên sức khỏe từ xa có thể thấy tiến trình.
• Tháo nắp bình dung dịch
• Nhỏ 6 giọt chất 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 sát 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 của thẻ
• Gấp thẻ và dán kín
• Xin chờ 15 phút để có kết quả
• Quý vị sẽ nhận được bản sao điện tử kết quả của xét nghiệm

Video Hướng Dẫn Cách Làm Xét Nghiệm- Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về quy trình thực hiện xét nghiệm eMed, 
xin vui lòng gửi điện thư đến customersupport@emed.com hoặc gọi 1-833-369-1079 ( hoạt động vào các ngày làm 
việc trong tuần) hoặc 1-866-369-1079 (hoạt động 24/7) 

LS-Health-Instructions Abbotts BinaxNOW Non-Care Room. Ngày 5 Tháng 10, 22 

http://virginia.emed.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6wWV51CxA1E
mailto:customersupport@emed.com

