
Xét Nghiệm COVID-19 

1. Chuẩn đoán COVID-19 từ phòng thí nghiệm là thực hiện được 

1.1. Những xét nghiệm từ phòng thí nghiệm có thể nhận danh được những vi rút gây ra COVID-19 

từ những mẫu thử của đường hô hấp. 

1.2. Xét nghiệm COVID-19 có thể thực hiện được ở Rochester, MN. 

1.3. Mẫu thử được lấy từ dịch được quệt bằng gạc ở vòm họng. 

1.4. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong vòng 48 giờ sau đó. 

1.5. Xét nghiệm bệnh COVID-19 thì hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi cá nhân có đủ điều kiện 

 

2. Có một quá trình để được xét nghiệm COVID-19 

2.1. Không phải tất cả mọi người đều cần được xét nghiệm COVID-19. 

2.2. Nếu bạn đã tiếp xúc gần gũi với người đã xác nhận bị nhiễm COVID-19 và bị sốt, ho, ớn lạnh, 

hoặc bị đau nhức thân thể, hoặc khó thở, hãy đi đến Địa Điểm Xét Nghiệm ở Bệnh Viện Mayo 

Clinic Northwest.  

2.3. Nếu bạn đang bị sốt hoặc có những triệu chứng mới như ho, khó thở, ớn lạnh, hoặc bị đau 

nhức thân thể trong thời gian 48 tiếng vừa qua, hãy đi đến Địa Điểm Xét Nghiệm ở Bệnh Viện 

Mayo Clinic Northwest.   

2.4. Nếu bạn gần đây đi du lịch ở nơi đã có hoặc đang lây lan trong cộng đồng dich COVID-19 và 

đang xuất hiện những triệu chứng, hãy đi đến Địa Điểm Xét Nghiệm ở Bệnh Viện Mayo Clinic 

Northwest. 

2.5. Nếu kết quả là âm tính, bạn sẽ nhận được một tin nhắn qua Dịch Vụ Trên Mạng của Bệnh Nhân. 

Nếu bạn không có trương mục, bạn sẽ nhận một cuộc  điện thoại.   

2.6. Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, Nhân viên chăm sóc sức khỏe của Bệnh Viện Mayo Clinic 

sẽ tiếp xúc với bạn. 

2.7. Nếu bạn biết người nào có những triệu chứng của COVID-19, hãy hướng dẫn họ để được xét 

nghiệm 

 

3. Nơi chăm sóc sức khỏe có sẵn đáp ứng cho bạn 

3.1. Về những nhu cầu sức khỏe hiện đang diễn tiến, hoặc nếu bạn có thêm nhưng thắc mắc khác 

liên quan đến tình trạng sức khỏe, hãy gọi cho người chăm sóc sức khỏe chính của bạn 

3.2. Đối với những câu hỏi liên quan đến COVID-19,  Các bệnh nhân của Bệnh Viện Mayo có thể gọi 

đường dây của COVID-19 y tá điều dưỡng số 507-293-9295. Trung Tâm Y khoa Omlsted, bệnh 

nhân nên gọi số 507-292-7266. 

3.3. Nếu bạn đang có những dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp chẳng hạn như khó thở, thở ngày càng tệ, 

hoặc cảm thấy như sắp ngã quỵ khi bạn đứng hay ngồi lên. Bạn nên được chăm sóc y tế ngay 

lập tức bằng cách gọi 911 hoặc đi đến Khoa Cấp Cứu 

 

 

 

 



 

Địa Điểm Xét Nghiệm COVID-19  Rochester 

Địa Điểm Xét Nghiệm - Bệnh Viện Mayo Tây Bắc - Lái Xe Xuyên Qua 

4111 US-52 North 

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9 giờ 30 Sáng đến 5 giờ Chiều 

Thứ Bảy và Chủ Nhật: 10 giờ Sáng đến 4 giờ Chiều 

 

Địa Điểm Xét Nghiệm Trung Tâm Thành Phố - Guggenheim Bãi Đậu Xe Số 6 - Đi Bộ vào (chỉ nhận 

nếu có hẹn trước)                                  

222 3rd Ave SW 

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9 giờ Sáng đến 4 giờ 30 Chiều 

 

Địa Điểm Hợp Tác Thu Mẫu Công Viên Graham 

Gần Sân Hội Chợ Quận Olmsted ở SE Rochester 

Graham Park, 1407 3rd Ave SE 

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9 giờ 30 Sáng đến 5 giờ Chiều  

Thứ Bảy và Chủ Nhật: 10 giờ Sáng đến 4 giờ Chiều 

 

 

  


