
Xét nghiệm 
Không bắt buộc làm xét nghiệm nếu bạn không có các triệu chứng. Để biết thêm thông tin về 
những người cần xét nghiệm, hãy xem: BCCDC: Xét nghiệm COVID-19. 

Một số triệu chứng có thể là dấu hiệu của các tình trạng hoặc vấn đề y tế khác và bạn có thể cần 
tìm kiếm sự chăm sóc y tế, ngay cả khi triệu chứng đó không liên quan đến COVID-19. Nếu bạn 
cảm thấy không khỏe và không chắc về các triệu chứng của mình, hãy liên hệ với chuyên gia 
chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc gọi số 8-1-1. 

Xét nghiệm cho Trẻ em và Thanh thiếu niên 

Nếu con bạn có các triệu chứng COVID-19, hãy kiểm tra xem trẻ có cần được xét nghiệm hay 
không. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: BCCDC: Bệnh COVID-19 ở trẻ em. 

Các Trung tâm Lấy mẫu 

Tìm hiểu thêm về việc xét nghiệm và tìm các trung tâm lấy mẫu có thể xét nghiệm cho bạn. 
Nhấn vào bản đồ hoặc truy cập vào các đường liên kết dưới đây. Bạn cũng có thể gọi số 8-1-
1 để tìm trung tâm gần nhất. 

 

 Công cụ tìm kiếm trung tâm lấy mẫu (Di động hoặc máy tính để bàn) 

 Công cụ tìm kiếm trung tâm lấy mẫu (Internet Explorer) 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/covid-19-illness-in-children#If--your--child--is--sick
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0
https://bcgov03.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7f71191c6e0c4e65a644c1da3f53eb68
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0


Việc xét nghiệm những người có triệu chứng có nguy cơ cao hơn là đặc biệt quan trọng. Những 
người này sẽ tiếp tục được ưu tiên và bao gồm các nhân viên chăm sóc sức khỏe, những người 
cung cấp dịch vụ thiết yếu, và những cá nhân dễ có nguy cơ bị biến chứng do COVID-19. 

Bộ Dụng cụ Xét nghiệm Kháng nguyên Nhanh 
Chính quyền BC đã phân phối bộ dụng cụ Xét nghiệm Kháng nguyên Nhanh để sử dụng tại nhà. 
Hãy sử dụng một xét nghiệm kháng nguyên nhanh để biết bạn có bị nhiễm COVID-19 hay 
không. Chưa đầy 20 phút là có kết quả. Để biết thông tin về cách sử dụng bộ công cụ Xét 
nghiệm Nhanh, hãy xem BCCDC: Xét nghiệm Nhanh tại Nhà. 

Hiện tại, những người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện nhận bộ dụng cụ xét nghiệm kháng 

nguyên nhanh miễn phí tại một số hiệu thuốc cộng đồng. Hãy xem trang web của Hiệp hội Dược 

phẩm BC (BC Pharmacy Association) để biết danh sách các hiệu thuốc đang phân phối các xét 

nghiệm. Cứ 28 ngày thì bạn được lấy 1 bộ dụng cụ. Bạn sẽ cần Mã số Y tế Cá nhân (Personal 

Health Number - PHN) khi nhận bộ xét nghiệm của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính 

quyền BC: Bộ Dụng cụ Xét nghiệm Kháng nguyên Nhanh. 

Một xét nghiệm chỉ nên được sử dụng bởi những người xuất hiện các triệu chứng của COVID-19 

và muốn xác nhận kết quả dương tính hay âm tính. Các xét nghiệm này không đáp ứng yêu cầu 

để đi ra nước ngoài. 

Xét nghiệm COVID-19 cho những cá nhân không có MSP 
Nếu bạn ở B.C. và không đủ điều kiện để được bảo hiểm MSP, thì có thể bạn được nhận bảo 
hiểm chăm sóc sức khỏe do tỉnh cung cấp cho dịch vụ điều trị COVID-19. Bảo hiểm chăm sóc 
sức khỏe này áp dụng cho các dịch vụ y tế liên quan đến bệnh COVID-19. Các dịch vụ không liên 
quan đến COVID-19 được thực hiện cho bệnh nhân không đủ điều kiện nhận MSP sẽ vẫn không 
được bảo hiểm. Chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ chịu trách nhiệm về việc xác định 
tính đủ điều kiện của bạn cho bảo hiểm này.  

Để biết thêm thông tin về MSP và phản ứng của chương trình này với COVID-19, hãy xem: 

 Thời gian Chờ Bảo hiểm 

 Phản ứng của MSP đối với COVID-19 

Kết quả Xét nghiệm 
Để tìm hiểu thêm về cách nhận kết quả xét nghiệm và những việc cần làm sau khi bạn nhận 
được kết quả, hãy xem: 

 BCCDC: Kết quả Xét nghiệm 

 BCCDC: Hiểu về Kết quả Xét nghiệm 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
https://www.bcpharmacy.ca/news/covid-19-rapid-test-kits-pharmacies
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/testing
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/testing
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment/how-to-enrol/coverage-wait-period
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/msp-covid-19-response
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results


Để biết thêm các chủ đề của HealthLinkBC File, hãy truy cập www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-
files hoặc đến đơn vị y tế công cộng tại địa phương bạn. Để có thông tin và lời khuyên y khoa không khẩn cấp tại 
B.C., hãy truy cập trang www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi số 8-1-1 (miễn phí). Đối với người khiếm thính và lãng tai, 
hãy gọi số 7-1-1. Có các dịch vụ dịch thuật cho hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu. 

 

Cập nhật gần nhất: Ngày 4 tháng 4 năm 2022 

Thông tin được cung cấp phía trên đã được chỉnh sửa từ các trang BCCDC: Xét nghiệm Nhanh tại Nhà, 
BCCDC: Xét nghiệm, BCCDC: Kết quả Xét nghiệm, BCCDC: Hiểu về Kết quả Xét nghiệm và Chính quyền 
BC: Bộ dụng cụ Xét nghiệm Kháng nguyên Nhanh được truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2022. 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
http://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/testing
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/testing

