
Kính gửi những người đã được làm xét nghiệm virus corona chủng mới 

 

Những người đã được làm xét nghiệm ngày hôm nay là những người có khả năng đang bị nhiễm virus 

corona chủng mới. Vì đang ở trong tình trạng không biết có đang bị lây nhiễm hay không cho đến khi 

có kết quả xét nghiệm, nên hãy tránh sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để về nhà, nên 

sinh hoạt ở tại nhà cho đến khi có kết quả. 

 

<Cách sinh hoạt cho đến khi có kết quả xét nghiệm> 

● Hãy sinh hoạt ở nhà. 

 Trường hợp có người trong gia đình,v.v. ở nhà, vui lòng đeo khẩu trang. 

 Nếu được cố gắng sinh hoạt ở phòng riêng, khi ăn hay khi ngủ cũng nên ở phòng riêng biệt với gia 

đình. Trường hợp nếu không thể phân chia phòng, chẳng hạn như trường hợp số phòng ít,v.v. thì 

chúng tôi khuyên là nên cùng nhau đeo khẩu trang, phải giữ khoảng cách ít nhất là hơn 1 m, phải 

lắp đặt vách ngăn hay rèm, v.v. và phải thường xuyên thông gió. 

 

● Thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh thông thường. 

 Tiến hành rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước hay thường xuyên khử trùng ngón tay bằng dung 

dịch cồn khử trùng. 

 

● Hãy kiểm tra tình trạng sức khỏe hàng ngày. 

 Tiến hành đo nhiệt độ cơ thể mỗi ngày, hãy kiểm tra xem có sốt hay không (cao hơn 37,5 ° C). 

Ngoài ra, nếu có các triệu chứng khác như đau họng hay ho, v.v. hãy ghi lại cùng với nhiệt độ cơ 

thể. 

 Nếu cảm thấy tình trạng cơ thể chuyển biến xấu trước khi có kết quả, hãy liên lạc bằng điện thoại 

đến cơ sở y tế đã làm xét nghiệm và hãy báo là bạn đã làm xét nghiệm virus corona chủng mới. 

  

 

<Ngoài ra> 

● Kết quả xét nghiệm PCR sẽ được bác sĩ của bệnh viện chúng tôi thông báo bằng điện thoại, vì vậy 

lúc nào cũng phải sẵn sàng nghe điện thoại nhé. 

 

● Trường hợp kết quả dương tính, thì Trung tâm chăm sóc sức khỏe chứ không phải bệnh viện sẽ 

liên lạc lại với bạn về cách ứng phó sau đó, vì vậy hãy đợi ở nhà. 

 

● Về việc phí khám bệnh của ngày hôm nay, vui lòng thanh toán sau khi tình trạng sức khỏe tốt hơn. 

Chúng tôi có nhận thanh toán bằng chuyển khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có nhu cầu.  


