CÓ XÉT NGHIỆM
COVID-19 TẠI NHÀ MIỄN PHÍ
Sở Y Tế Cộng Đồng Austin đang cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho những người không thể rời
nhà để đến nơi xét nghiệm. Để lấy hẹn xét nghiệm tại nhà, gọi số 512-972-5560. Dịch vụ xét
nghiệm được cung cấp miễn phí. Chúng tôi sẽ không hỏi quý vị về tình trạng di trú của quý vị.

Làm thế nào để lấy hẹn?
• Gọi đường dây khẩn y tá trợ giúp của Sở Y Tế
Cộng Đồng Austin tại số 512-972-5560.
Bấm 1 để nghe bằng tiếng Anh, 2 để nghe
bằng tiếng Tây ban nha, 3 để nghe bằng tiếng
Việt và các ngôn ngữ khác.
• Giờ làm việc của đường dây khẩn: Thứ Hai thứ Sáu 8 a.m. - 6 p.m. và thứ Bảy
9 a.m. -1 p.m.
• Thông tin của bệnh nhân được bảo mật.
Chúng tôi sẽ không hỏi quý vị về tình trạng di
trú của quý vị.

Ai nên làm xét nghiệm tại
nhà?
• Bất kỳ ai có vấn đề về đi lại, các vấn đề sức
khỏe tiềm ẩn, hoặc những người không có
phương tiện đi lại trong khu vực Austin-Quận
Travis

Ai sẽ đến làm
xét nghiệm?
• Một nhân viên y tế của Sở Y Tế Cộng Đồng
Austin sẽ đến nhà quý vị vào ngày giờ đã
thỏa thuận để thực hiện xét nghiệm

Tôi nên làm gì cho đến khi nhận được
kết quả xét nghiệm của tôi?
• Chúng tôi khuyên quý vị nên ở nhà, trừ khi
ra ngoài để đi khám chữa bệnh. Việc này
giúp ngăn chặn nguy cơ lây lan COVID-19 và
bảo vệ sức khỏe của quý vị.
• Cách ly và tránh tiếp xúc với các thành viên
khác trong gia đình ở mức tối đa có thể.
Giữ sạch sẽ và khử trùng tất cả các vật dụng
dùng chung.
• Đeo khẩu trang nếu quý vị rời nhà đi đâu
đó.

Tại sao tôi nên làm xét nghiệm ở
nhà?
• Nếu quý vị cảm thấy quá bệnh hoặc quá yếu
nên không thể rời nhà

Hiện chỉ có một số ít các buổi hẹn. Sẽ có
thêm các buổi hẹn khác khi chương trình
mở rộng hơn.

• Nếu quý vị cần hạn chế tiếp xúc với những
người khác có thể đang bị bệnh
• Nếu quý vị không thể tới được nơi xét nghiệm
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