Tôi lấy kết quả của
mình ở đâu?
Kết quả của quý vị sẽ được cấp qua
cổng thông tin trực tuyến "MyQuest".
Nếu quý vị đã được thử nghiệm hãy
theo chỉ dẫn trên tờ được cấp này về
việc tạo tài khoản trực tuyến. Cố gắng
tạo tài khoản vào ngày thử nghiệm vì
hệ thống Quest mất 24 giờ để xác
nhận một người dùng mới và nối kết
quả của quý vị với tài khoản của quý vị.
Nếu quý vị là cha mẹ hoặc người
chăm nuôi, quý vị cũng có thể yêu cầu
gia đình cho phép thiết lập và truy
cập vào các lần hẹn và kết quả thử
nghiệm của con em qua tính năng
"My Circle" trong tài khoản
"MyQuest" của quý vị.

Thông tin về
Phòng chống
Mang một mặt
nạ/khẩu trang vải

Thực hành giãn cách giao
tiếp (cách nhau 2 mét)

Rửa tay

COVID-19
Kết quả sẽ cho thấy một thứ:
“không phát hiện” (âm tính)
“ngoai phạm vi” (dương tính)
Có thể mất đến 72 giờ để được
nhận kết quả của mình.

Để Biết Thêm Thông Tin
https://www.nh.gov/covid19/

Trang Thông tin Thử nghiệm Cố định

Kết Quả Của Tôi
Có Ý Nghĩa Gì?
Thử nghiệm Dương tính Quý vị đang bị nhiễm COVID19 và có thể truyền vi rút cho
người khác.
Thử nghiệm Âm tính - Nhiều
cơ năng hiện thời quý vị
KHÔNG bị nhiễm COVID- 19.
Một ghi nhận quan trọng về
kết quả xét nghiệm âm tính:

Thử nghiệm vi rút cho
COVID- 19 là gì?
Một thử nghiệm vi rút đối với
COVID-19 kiểm tra về sự đang
nhiễm vi rút. Điều này nghĩa là
quý vị có vi rút trong người.

Nếu một người không có triệu chứng được
thử nghiệm sau lần phơi nhiễm với COVID19 (ví dụ, có tiếp xúc với một
ca COVID-19 đã xác nhận), một kết quả âm
tính vẫn KHÔNG cho phép người này ra khỏi
14 ngày cách ly của họ . Một cá nhân bị phơi
nhiễm có thể phát bệnh bất cứ lúc nào trong
thời kỳ 14 ngày này, và thử nghiệm trước đó
có thể cho âm tính lầm. Họ nên ở nhà không
đi làm và phải cách ly cho 14 ngày.

Tôi phải nên làm gì?
Nếu kết quả của quý vị là
dương tính...
Ở nhà và làm theo chỉ dẫn của
CDC về các bước để làm nếu
quý vị bị bệnh. Nếu quý vị là
một nhân viên y tế hoặc nhân
viên hạ tầng thiết yếu, hãy
báo cho sở làm của quý vị về
kết quả thử nghiệm của mình.
Nếu kết quả của quý vị là dương tính,
một người từ sở y tế sẽ liên lạc với quý vị.

Nếu kết quả của quý vị là âm
tính...
Nếu quý vị có triệu chứng, hãy tìm
tư vấn y tế về việc ở lại nhà và nếu
quý vị phải lấy thử nghiệm lại.
Nếu quý vị không có triệu chứng,
quý vị chỉ nên lấy thử nghiệm lại
nếu nhà cung cấp y tế và/hoặc sở
làm của quý vị yêu cầu. Hãy chắc
chắn làm các bước để bảo vệ bản
thân và những người khác.

