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Xét nghiệm tại xe tìm siêu vi corona 
350 Plantation Street, Worcester, MA 01605 

 
 

 
 
 
 
 

Đăng ký myChart, cổng thông tin điện tử của Bệnh viện UMASS 
dành cho bệnh nhân, an toàn dễ sử dụng . Đây là nơi giúp quý 

vị cập nhật thông tin y khoa của quý vị 
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HƯỚNG DẪN ĐIỀU CẦN LÀM KHI ĐẾN ĐỊA ĐIỂM 
XÉT NGHIỆM 
XÉT NGHIỆM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN RA SAO? 
 
Tôi có thể chuẩn bị như thế nào cho việc xét nghiệm?  
Không ăn hay uống, không chải răng, không dùng nước súc miệng, không nhai kẹo cao su hay 
thoa son môi 30 phút trước khi lấy mẫu thử. Nếu quý vi đã ăn hay uống thì sẽ không được làm 
xét nghiệm khi và sẽ được yêu cầu quay lại . 
 
Khi tôi đến nơi thì sẽ xảy ra những gì? 

• Quý vị sẽ được tiếp đón bởi nhân viên của bãi đậu xe dịch vụ (valet staff). Quý vị vẫn 
ngồi trong xe của mình trong suốt thời gian xét nghiệm. 

• Vui lòng chú ý kỹ các hướng dẫn của nhân viên và lái xe chậm. 

• Quý vị sẽ trải nghiệm tương tự như ở làn xe dành cho khách hàng tự giao dịch tại nhà 
băng.. 

 
Qui trình thu thập mẫu sẽ tiến hành ra sao? 

• Chúng tôi sử dụng xét nghiệm nước bọt. 

• Nhân viên bãi giữ xe dịch vụ đưa cho quý vị bộ thử nước bọt. Vui lòng tự tạo đủ lượng 
nước bọt cần thiết bằng cách khạc vào hay rỏ nước bọt vào ống thử đến mức #5 trên 
ống xét nghiệm. 

• Nghĩ về món ăn chua giúp tăng tiết nước bọt trong miệng quý vị. 

• Không cần ho đàm – chúng tôi chỉ cần nước bọt. 
 
Nếu như chúng tôi không tạo được nước bọt? 

• Quý vị sẽ được giao cho một bộ tự phết mũi hầu khi quý vị đến ô cửa sổ làm xét 
nghiệm. 

• Nhân viên sẽ hướng dẫn và quan sát cách quý vị làm. Quý vị sẽ chà que bông Q-tip vào 
bên trong của mỗi lổ mũi. 

• Trẻ nhỏ cần được y tá lấy mẫu , quý vị sẽ được hướng dẫn tại ô cửa sổ xét nghiệm khi 
đăng ký làm xét nghiệm . 

 
Điều gì sẽ xảy ra tại ô cửa sổ dịch vụ? 

• Cầm sẵn trên tay bằng lái xe và thẻ bảo hiểm y tế để đưa cho nhân viên nhận bệnh.  

• Khi đến ô cửa sổ, gạt cần lái qua chế độ đậu xe. Quý vị sẽ được yêu cầu để mẫu thử 
vào trong hộp cửa sổ  kéo. 

• Tắt âm thanh của máy phát thanh trên xe để quý vị có thể nghe và nói chuyện với nhân 
viên bệnh viện qua hệ thống loa nội bộ gắn ở hộp đựng mẫu thử tại ô cửa sổ. 

• Quý vị sẽ được yêu cầu để lại số điện thoại cá nhân chính xác trên hệ thống vi tính . 
Đây là số điện thoại mà văn phòng bác sỹ sẽ gọi báo kết quả cho quý vị. 

• Nhân viên sẽ nhận mẫu thử và dán nhãn trên đó để làm xét nghiệm 
Khi nào thì tôi nhận được kết quả? 
Kết quả sẽ có sẵn trong 24 hours. Văn phòng Bác sỹ của quý vị sẽ gọi thông báo cho quý vị. 


