
 
Xét Nghiệm COVID-19  - Thông tin quan trọng cho cộng đồng của 
chúng ta. 
 
Ðã có sự thay đổi về những tiêu chuẩn xét nghiệm COVID-19. 
 
Ðiều này có nghĩa là hiện nay trong cộng đồng chúng ta những người cần xét 
nghiệm chỉ là những người có những triệu chứng và rất dễ bị lây nhiễm COVID-19.  
 
Nếu bạn có những triệu chứng và nghĩ rằng mình cần xét nghiệm miễn phí COVID 19 
thì hãy gọi bác sĩ địa phương hoặc điện thoại Healthline ( 0800 358 5453 ). 
 
Nếu bạn cần phải xét nghiệm thì hãy lên kế hoạch trước và chuẩn bị cho thời gian 
chờ đợi lâu hơn thường lệ. 
 
Khi nào thì tôi được xét nghiệm? 
 
Bạn dễ bị lây nhiễm trong vòng 14 ngày trước khi các triệu chứng bắt đầu: 
 

 Bạn đã tiếp xúc với một người đã bị nhiễm hay có thể bị nhiễm COVID-19. 

 Hoặc bạn đã đi du lịch nước ngoài. 

 Hoặc bạn đã tiếp xúc trực tiếp với một người đã đi du lịch nước ngoài trong 
vòng 14 ngày qua ( như nhân viên Hải Quan và Di Trú, nhân viên tại khu vực 
cách ly) 

 Hoặc bạn đã làm việc trên máy bay quốc tế hay tàu thủy. 

 Hoặc bạn đã lau dọn ở phi trường quốc tế hoặc hải cảng tại những nơi khách 
quốc tế đi lại thường xuyên.  

 
Những triệu chứng của COVID-19 là: 
 

 Ho 

 Mất khứu giác 

 Ðau cổ họng 

 Bị sốt 

 Sổ mũi 

 Khó thở 
 
Làm thế nào để bảo vệ gia đình của tôi? 
 
Những điều bạn làm để bảo vệ bạn và gia đình của bạn khỏi bị nhiễm COVID-19, 
cũng giúp bạn tránh khỏi cúm, cảm lạnh, và những bệnh truyền nhiễm khác:  
 



 Rửa tay sạch vẫn là một trong những cách dễ nhất để giữ cho bạn được an 
toàn. 

 Hãy ho, hắt hơi vào khuỷu tay hoặc khăn giấy, vệ sinh những bề mặt, và ở nhà 
nếu bạn bị bệnh. 

 Hiện nay những trung tâm xét nghiệm COVID-19 của chúng tôi và giờ mở cửa 
được nêu dưới đây. Chúng tôi đã tăng thêm giờ mở cửa và mở thêm hai trung 
tâm nữa để đáp ứng nhu cầu mới gia tăng gần đây. 

 
Tôi có thể được xét nghiệm ở đâu nếu tôi hội đủ các tiêu chuẩn? 
 
COVID-19 Community Based Assessment Centres (CBACs) 

 

https://www.countiesmanukau.health.nz/covid-19/#CBAC

