
 
 

March 23, 2020 

 

Thí nghiệm bệnh COVID-19: 
Ai nên cần được thí nghiệm và nơi thí nghiệm trong thành phố 

Philadelphia có ở địa điểm nào? 
 

Ai nên được thí nghiệm? 
 
Bộ sở y tế đề nghị sự thí nghiệm cho những người có sốt và ho hoặc khó thở nếu triệu 
chứng nghiêm trọng hoặc tồi tệ hơn, và dành cho những người có triệu chứng và người 
đó: 
 

• Trên 50 tuổi  

• Có tình trạng sức khỏe mà có thể làm tăng thêm sự nhiễm nghiêm trọng, bao gồm 
bệnh tiểu đường, bệnh tim, bệnh phổi, bệnh thận, hoặc có tình trạng suy giảm 
miễn dịch.  

• Ở trong một cơ sở với người khác (viện dưỡng lão, ký túc xá của trường, nhà tù, 
nơi trú ẩn). 

• Nhân viên chăm sóc sức khỏe y tế  
 

Ai không cần sự thí nghiệm? 
 

• Những người không có triệu chứng bệnh COVID-19 (không có sốt, hoặc họ, hoặc 
khó thở) 

• Những người chỉ có sốt và ho nhẹ  

• Những người trái lại có sức khỏe tốt và không có khó thở hoặc không trải nghiệm 
ho và sốt trở nên xấu hơn. Những người có bệnh nhưng không cần sự thí nghiệm 
nên ở nhà cách xa những người khác cho đến triệu chứng của họ được tốt hơn. 

 

Một người có thể được thí nghiệm ở đâu? 
 

Nếu bạn nghĩ rằng bạn nên được thí nghiệm bệnh COVID-19: 
 

• Bắt đầu từ bác sĩ tổng quát hoặc là hệ thống bệnh viện mà lần cuối cùng bạn 
nhận được sự chăm sóc sức khỏe. Gọi hoặc liên lạc họ bằng internet để một nhân 
viên y tế có thể đánh giá coi liệu sự thí nghiệm có thích hợp cho bạn hay không. 

o Penn Medicine: gọi đường dây nóng COVID-19 số 267-785-8585 hoặc đến 
trang mạng của họ. 

https://www.phila.gov/media/20200313095812/Home-care-instructions-for-COVID-19-coronavirus_3_13_20.pdf
https://www.phila.gov/media/20200313095812/Home-care-instructions-for-COVID-19-coronavirus_3_13_20.pdf
https://www.pennmedicine.org/coronavirus
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o Jefferson: sử dụng JeffConnect dành cho khám bệnh ảo (gặp bác sĩ mà 
không cần đến phòng khám) và giấy giới thiệu thí nghiệm nếu được trình 
bày hoặc đến trang mạng của họ. 

o Đường dây nóng phân chia bệnh nhân Temple số 215-707-6999 hoặc đến 
trang mạng của họ. 

o Bệnh viện Einstein số 800-346-7834 hoặc đến trang mạng của họ. 
o Bệnh viện nhi đồng Philadelphia số 1-800-879-2467 hoặc đến trang mạng 

của họ. 
o Đường dây nóng COVID-19 sở y tế Mercy số 1-833-247-1258. 
o Trung tâm liên lạc sở y tế Mainline số 1-866-225-5654 hoặc đến trang mạng 

của họ. 
o Trang mạng PHMC. 
o Bệnh nhân trung tâm sức khỏe thành phố có thể gọi số 215-685-2933. 
o Nhiều trung tâm sức khỏe đủ điều kiện chính quyền liên bang và phòng 

khám bệnh khác cũng có làm thí nghiệm. Gọi điện trước khi đến phòng 
khám.  

• Nếu bạn không có thể làm thí nghiệm qua bác sĩ tổng quát của bạn, có triệu chứng 
sốt và ho khởi phát, và có tuổi trên 50 hoặc là nhân viên sức khỏe y tế, bạn có thể 
được thí nghiệm ở địa điểm thí nghiệm lái qua ở công viên ngân hàng Citizens. Thí 
nghiệm có sẵn hằng ngày từ 2 giờ trưa đến 6 giờ chiều. 

o Không cần lấy hẹn nhưng có lẽ phải chờ đợi. 
o Đêm theo giấy phép lái xe và thẻ bảo hiểm y tế (nếu bạn có). Mọi người sẽ 

không bị từ chối dịch vụ bởi vì không có bảo hiểm hoặc giấy tờ đầy đủ, và 
thí nghiệm được miễn phí. 

o Ghi chú địa điểm này chỉ thực hành thí nghiệm. Nếu bạn có ho trở nên xấu 
hơn, khó thở, hoặc sốt trên 101 độ và trên 3 ngày liên tục, xin tìm sự chú ý 
y tế từ bác sĩ tổng quát của bạn, phòng khám bệnh tình trạng khẩn cấp, 
hoặc sở cấp cứu bệnh viện (gọi điện trước và báo cho họ biết là bạn có 
triệu chứng để họ được chuẩn bị và đeo khẩu trang nếu có thể). 

o Khi đi đến địa điểm thí nghiệm, đeo khẩu trang phẫu thuật trên mũi và 
miệng của bạn. Nếu bạn không có khẩu trang phẫu thuật, dung khăn quàng 
cổ bịt mũi và miệng của bạn. 

 

Tôi nên làm gì trong lúc tôi đang chờ đợi kết quả thí nghiệm của tôi? 
 

• Tuỳ theo phòng thí nghiệm nào làm thí nghiệm của bạn, nó có thể mất từ 2 đến 6 
ngày để biết được kết quả của bạn. Trong thời gian đó, nghĩ ngơi, giữ nước trong 
người và ở nhà, cách xa tất cả mọi người trong lúc bạn có triệu chứng. 

• Theo dõi triệu chứng - nếu bạn khó thở hoặc có ho trở nên xấu hơn hoặc sốt kéo 
dài (trên 101 độ và trên 3 ngày liên tục hoặc trên 100.4 và 5 ngày liên tục), gọi bác 
sĩ của bạn hoặc đến sở cấp cứu bệnh viện. 

• Nếu bạn cần phải ở gần người khác, đeo khẩu trang phẫu thuật trên mũi và miệng 
của bạn. 

 

https://hospitals.jefferson.edu/jeffconnect.html
https://thehealthnexus.org/mobile-testing-for-covid-19-now-at-all-major-tjuh-sites/?utm_source=cv19banner
https://www.templehealth.org/2019-novel-coronavirus)
https://www.einstein.edu/coronavirus
https://www.chop.edu/coronavirus-updates
https://www.mainlinehealth.org/conditions-and-treatments/conditions/covid-19
https://www.phmc.org/site/news-and-events/1357-phmc-and-a-public-health-approach-to-covid-19
https://www.phila.gov/media/20200313095812/Home-care-instructions-for-COVID-19-coronavirus_3_13_20.pdf

