WICHITA PUBLIC SCHOOLS – XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN COVID-19 TRÊN XE
ĐỐI VỚI CÁC CÁ NHÂN CÓ TRIỆU CHỨNG COVID-19

MỤC ĐÍCH
Cùng với KDHE, Trường Công lập Wichita đang cung cấp xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho nhân viên WPS/First Student, học sinh
và các thành viên gia đình của họ có triệu chứng để cung cấp một phương thức xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 thuận tiện và hiệu
quả. Chương trình sẽ cung cấp xét nghiệm nhanh chóng và miễn phí để đảm bảo rằng việc truy dấu người tiếp xúc có thể bắt đầu nhanh
chóng đối với những xét nghiệm dương tính, giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong khu học chánh của chúng ta. Ngoài ra, nếu
một nhân viên hoặc học sinh có kết quả xét nghiệm âm tính, họ có thể trở lại trường làm việc / đi học sớm hơn sau khi COVID-19 bị loại
trừ là nguyên nhân gây ra các triệu chứng của họ
AI CÓ THỂ ĐƯỢC XÉT NGHIỆM?
Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ chỉ xét nghiệm cho nhân viên WPS / First Student, học sinh và các thành viên trong gia đình của họ có
triệu chứng. Để đủ điều kiện làm xét nghiệm, bạn phải có một trong các triệu chứng sau: ho, hụt hơi, khó thở hoặc mất vị giác hoặc
khứu giác mới; HOẶC hai trong số các triệu chứng sau: nhiệt độ> 100.4ºF, ớn lạnh, đau nhức cơ thể / cơ, đau đầu, đau họng, buồn nôn /
nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, nghẹt mũi / chảy nước mũi. Nên làm xét nghiệm từ ngày thứ 2-5 khi bắt đầu có triệu chứng để có kết quả chính
xác nhất.
ĐÂY LÀ LOẠI XÉT NGHIỆM GÌ?
WPS sẽ sử dụng thẻ Kháng nguyên Nhanh BinaxNOW của Abbott. Mẫu xét nghiệm được lấy bằng một chiếc tăm bông đơn giản (được
đưa vào mỗi bên mũi sâu khoảng 1 inch, xoay năm lần). Kết quả có sau khoảng 20-30 phút. Y tá và nhân viên Dịch vụ Y tế được Huấn
luyện sẽ thu thập mẫu.
TÔI NÊN LÀM GÌ NẾU XÉT NGHIỆM CỦA TÔI DƯƠNG TÍNH?
Xét nghiệm kháng nguyên BinaxNOW là một công cụ chẩn đoán ở những cá nhân có triệu chứng và tất cả các kết quả dương tính sẽ
được xử lý mà không yêu cầu thêm bất kỳ xét nghiệm xác nhận nào khác. Nhân viên và học sinh sẽ nhận được thông báo chính thức về
kết quả kèm theo hướng dẫn cần tiếp tục làm gì nếu kết quả xét nghiệm dương tính.
TÔI NÊN LÀM GÌ NẾU XÉT NGHIỆM CỦA TÔI ÂM TÍNH?
Nếu các triệu chứng chỉ xuất hiện trong 5 ngày hoặc ít hơn, kết quả xét nghiệm âm tính sẽ được coi là đủ bằng chứng để cho phép nhân
viên / học sinh trở lại các hoạt động bình thường, miễn là họ không bị sốt 100,4 độ trở lên và không sử dụng thuốc hạ sốt. Nếu các triệu
chứng đã xuất hiện hơn 5 ngày và kết quả xét nghiệm âm tính, những trường hợp này được khuyên nên làm xét nghiệm PCR nước bọt
để xác nhận. Xét nghiệm này cũng được thực hiện tại Trung tâm Xét nghiệm COVID AMAC. Tất cả các cá nhân được xét nghiệm sẽ nhận
được thông báo chính thức về kết quả kèm theo hướng dẫn cần tiếp tục thế nào nếu kết quả xét nghiệm âm tính.
THÔNG TIN SỨC KHỎE CÁ NHÂN CỦA TÔI CÓ ĐƯỢC CHIA SẺ KHÔNG? CÓ ĐƯỢC BẢO MẬT KHÔNG?
Việc tham gia vào chương trình xét nghiệm nhanh của WPS là hoàn toàn tự nguyện. Để được xét nghiệm nhanh, bạn phải cung cấp một
số thông tin cá nhân, bao gồm ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và mô tả các triệu chứng. Thông tin này được yêu cầu bởi cả KDHE (như
một phần của chương trình thí điểm) và bởi WPS (để xác định cách tiếp tục sau khi có kết quả xét nghiệm). Việc xét nghiệm sẽ được
thực hiện bởi các Y tá của học khu và nhân viên Dịch vụ Y tế đã được huấn luyện, những người này sẽ sử dụng thông tin để tập hợp dữ
liệu để gửi cho KDHE / SCHD và báo cáo kết quả cho hiệu trưởng/giám đốc tòa nhà, y tá nhà trường, Giám đốc Dịch vụ Y tế và bộ phận
phụ trách Quyền lợi Nhân viên (chỉ dành cho nhân viên).
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI LÊN LỊCH XÉT NGHIỆM?
•
•
•
•
•
•

Tất cả nhân viên WPS / First Student, học sinh, và các thành viên trong gia
đình của họ đều được hoan nghênh đến làm xét nghiệm - không cần giới
thiệu.
Xét nghiệm chỉ được thực hiện theo lịch hẹn từ 9 giờ sáng đến 3 giờ
chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (khi trường hoạt động)
Gọi (316) 469-3595 để lên lịch hẹn xét nghiệm
Địa điểm xét nghiệm: AMAC - 903 S. Edgemoor (xem bản đồ)
Đậu xe ở một trong những điểm đậu xe được chỉ định (xem bản đồ)
Gọi (316) 469-3595 khi bạn đến - việc xét nghiệm sẽ diễn ra trong xe của
bạn.

Vietnamese/ Drive-Up Rapid Antigen Testing Fact Sheet

Page 1 of 1

Revised 1/11/21

WICHITA PUBLIC SCHOOLS – XÉT NGHIỆM PCR COVID-19 BẰNG NƯỚC BỌT
ĐỐI VỚI CÁC CÁ NHÂN KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG COVID-19

MỤC ĐÍCH
Hợp tác với Phòng thí nghiệm Chẩn đoán Phân tử của Wichita State University (MDL), Trường Công lập Wichita (WPS) đang cung cấp xét nghiệm PCR nước
bọt không triệu chứng cho học sinh, nhân viên của WPS/nhân viên First Student và các thành viên trong gia đình của họ. Dịch vụ này miễn phí và sẽ chỉ
được cung cấp xét nghiệm kiểm dịch không có triệu chứng theo hẹn. Vui lòng gọi (316) 469-3595 để đặt lịch hẹn. Các phòng khám di động để xét nghiệm
không triệu chứng sẽ được lên lịch và cung cấp trên toàn học khu. Xét nghiệm PCR cũng có sẵn cho những cá nhân có triệu chứng được giới thiệu từ Trung
tâm Xét nghiệm Kháng nguyên Nhanh.
ĐÂY LÀ LOẠI XÉT NGHIỆM GÌ?
Yale SalivaDirect là xét nghiệm PCR. PCR là viết tắt của “phản ứng chuỗi polymerase” và đề cập đến xét nghiệm phân tử có thể phát hiện vật chất di truyền
của vi rút có trong mẫu nước bọt. Xét nghiệm này có thể phát hiện đang nhiễm COVID-19. Nó không được sử dụng để xác định có hay không có kháng thể
COVID, cho thấy đã bị nhiễm trước đó. Việc lấy mẫu đơn giản và xét nghiệm được tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên Trung tâm Xét nghiệm
COVID. Trước khi xét nghiệm, các cá nhân không được ăn, uống, đánh răng / sử dụng nước súc miệng, nhai kẹo cao su / kẹo bạc hà, hoặc sử dụng bất
kỳ dạng thuốc lá nào trong ít nhất 30 phút trước khi cung cấp mẫu nước bọt.
XÉT NGHIỆM PCR ĐỐI VỚI VIỆC CÁCH LY ĐƯỢC SỬA ĐỔI 7 NGÀY
Đối với những cá nhân muốn theo thời gian cách ly sửa đổi sau khi được xác định là tiếp xúc gần với ca dương tính, có thể thực hiện xét nghiệm PCR vào
Ngày thứ 6 hoặc sau đó. Miễn là họ vẫn không có triệu chứng, kết quả âm tính vào Ngày thứ 6 hoặc sau đó sẽ cho phép họ trở lại hoạt động bình thường
vào Ngày thứ 8, trong khi họ vẫn tiếp tục theo dõi sự phát triển triệu chứng cho đến Ngày thứ 14 sau phơi nhiễm. Các cá nhân không đủ điều kiện cách ly
sửa đổi nếu họ đang gặp BẤT KỲ triệu chứng nào của COVID-19, bao gồm ho, hụt hơi, khó thở, mất vị giác hoặc khứu giác, sốt, ớn lạnh, đau nhức cơ
thể, đau đầu, đau họng, buồn nôn / nôn / tiêu chảy, mệt mỏi hoặc tắc nghẽn.
TÔI NÊN LÀM GÌ NẾU XÉT NGHIỆM CỦA TÔI DƯƠNG TÍNH?
SalivaDirect PCR là một công cụ chẩn đoán và kết quả xét nghiệm dương tính cho thấy khả năng cao bạn hiện đang bị nhiễm COVID-19. Bạn sẽ nhận được
thông báo kết quả kèm theo hướng dẫn bổ sung về việc nên làm gì tiếp theo nếu kết quả xét nghiệm dương tính.
TÔI NÊN LÀM GÌ NẾU XÉT NGHIỆM CỦA TÔI ÂM TÍNH?
Đối với những cá nhân không được coi là tiếp xúc gần của một trường hợp dương tính và không có triệu chứng, kết quả PCR âm tính xác nhận rằng họ hiện
không bị nhiễm COVID-19. Các cá nhân là người tiếp xúc gần với một trường hợp dương tính, vui lòng xem “Xét nghiệm PCR đối với Việc Cách ly được Sửa
đổi 7 Ngày” ở trên.
THÔNG TIN SỨC KHỎE CÁ NHÂN CỦA TÔI CÓ ĐƯỢC CHIA SẺ KHÔNG? ĐIỀU NÀY CÓ BẢO MẬT KHÔNG?
Việc tham gia vào chương trình Kiểm tra PCR Nước bọt của WPS là hoàn toàn tự nguyện. Để nhận được xét nghiệm PCR, bạn sẽ phải cung cấp một số thông
tin cá nhân, bao gồm ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin nhân khẩu học khác. Thông tin này được yêu cầu bởi Phòng thí nghiệm Chẩn đoán
Phân tử. Việc xét nghiệm sẽ được giám sát bởi các Y tá và nhân viên Dịch vụ Y tế được huấn luyện của quận, những người này sẽ sử dụng thông tin để tổng
hợp dữ liệu và báo cáo kết quả cho hiệu trưởng các trường/giám đốc các tòa nhà, y tá trường học, Giám đốc Dịch vụ Y tế và bộ phận phụ trách Quyền lợi
Nhân viên (chỉ dành cho nhân viên).
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI ĐƯỢC XÉT NGHIỆM?
• Mọi nhân viên học khu USD 259 (và bất kỳ thành viên nào trong gia đình), học sinh và nhân viên First Student đều có thể làm xét nghiệm mà
không cần giấy giới thiệu.
• Xé nghiệm chỉ được tiến hành theo lịch hẹn, từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (khi trường đang học) và vào các ngày / giờ
khác do lãnh đạo học khu quyết định. Vui lòng gọi (316) 469-3595 để lấy
hẹn. Địa điểm phòng khám di động bổ sung sẽ được sắp xếp và cung cấp trên
toàn học khu.
• Địa điểm Xét nghiệm: AMAC - 903 S Edgemoor, Phòng 510
• Đậu xe ở lô giữa AMAC và Trường Trung học Curtis, ở đầu phía tây nam gần
lối vào của nhân viên (Cửa 7)
• Nếu bạn là nhân viên, hãy quét thẻ của mình để mở Cửa 7. Nếu bạn không
có thẻ nhân viên, hãy gọi số được dán trên cửa (316-973-4747) và nhân viên
trung tâm xét nghiệm sẽ cho bạn vào tòa nhà.
• Phòng 510 nằm ở hành lang đầu tiên khi bạn bước vào qua Cửa số 7, và
nằm ở phía bên phải và khoảng 3/4 của hành lang.
• Nếu bạn đang có các triệu chứng COVID-19, đừng vào tòa nhà. Gọi (316) 469-3595 để đặt lịch xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Bạn sẽ được
giới thiệu để làm xét nghiệm PCR nếu cần.
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