Hướng dẫn cho người xét nghiệm lấy mẫu thử virus-corona
COVID 19
Sau khi xét nghiệm lấy mẫu, hãy về thẳng nhà sử dụng khẩu trang tự nguyện cách ly.

Quý vị hãy ở nhà và thực hiện cách ly giao tiếp xã hội cho đến khi quý vị không còn bất cứ triệu chứng

nào và kết quả xét nghiệm là âm tính.

Kết quả xét nghiệm
•
•

Mất từ 1 – 3 ngày để nhận được kết quả xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm âm tính sẽ được thông báo cho bạn qua tin nhắn. Kết quả xét nghiệm âm

tính có nghĩa, là bạn không bị lây nhiễm corona. Nếu triệu chứng của quý vị diễn biến nghiêm

trọng hơn, thì quý vị hãy đi xét nghiệm.

•

Kết quả xét nghiệm dương tính sẽ luôn được thông báo qua điện thoại, cả trong cuối tuần và các

ngày nghỉ lễ. Cuộc gọi có thể tới từ một số điện thoại đã được mã hoá. Kết quả xét nghiệm
dương tính có nghĩa, là bạn bị lây nhiễm corona.

•

Có thể xem kết quả xét nghiệm:

o www.oulunomahoito.fi > Dịch vụ y tế (Terveyspalvelut) > Kết quả xét nghiệm
(Laboratoriotulokset)

kết quả sẽ hiện cùng lúc khi có kết quả xét nghiệm ở trung tâm chăm sóc sức khoẻ

o www.Omakanta.fi > Thông tin y tế (Terveystiedot) > Các xét nghiệm y tế
(Laboratoriotutkimukset)

kết quả sẽ hiện trong vòng khoảng 3 ngày kể từ khi có kết quả xét nghiệm

•

o Rất tiếc cha mẹ sẽ không thấy thông tin của trẻ trên 10 tuổi

Nếu cần bạn có thể hỏi kết quả xét nghiệm của bạn hoặc con của bạn trong giờ hành chính từ

dịch vụ chăm sóc của trung tâm chăm sóc sức khoẻ hoặc dịch vụ tin nhắn -chat hoặc từ số điện

thoại đặt giờ.
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Quay trở lại trường mẫu giáo, trường học và nơi làm việc
•

Người lớn và trẻ em trong độ tuổi đi học và thanh thiếu niên phải đợi có kết quả xét nghiệm âm

tính trước khi trở lại đi làm hoặc đi học. Vi-ru dễ dàng lây lan, vì thế khi bị nhiễm bệnh quý vị phải

ở nhà cho đến khi các triệu chứng đã bớt đi.

•

Trẻ dưới tuổi đi học có thể trở lại nhà trẻ sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, nếu các triệu

chứng thuyên giảm rõ ràng. Nếu thời gian nhận được kết quả xét nghiệm bị chậm trễ, sau một

ngày không có triệu chứng bệnh, trẻ có thể trở lại nhà trẻ nếu trẻ không tiếp xúc với một trường
hợp được xác nhận là nhiễm virus-corona và không có ai trong gia đình đi du lịch nước ngoài
trong vòng 10 ngày trước đó.

•

Nếu bạn đã được cơ quan chức năng yêu cầu cách ly, kết quả xét nghiệm âm tính sẽ không giảm
bớt thời gian cách ly của bạn.

•

Nếu kết quả xét nghiệm của quý vị là dương tính, thì quý vị phải cách ly cho đến khi trong thời

gian hai ngày quý vị không còn bất cứ triệu chứng nào và thời gian cách ly ít nhất là 10 ngày.

Bạn nhận được trợ giúp về tiếng để xử lý các vấn đề qua dịch vụ
tư vấn đa ngôn ngữ
Bạn có thế nhân được trợ giúp từ Villa Victor tư vấn đa ngôn ngữ , ví dụ như nếu bạn muốn liên hệ để được tư vấn
về Corona, mà bạn lại không thông thạo tiếng phần lan hoặc tiếng anh. Bạn cũng có thể nhận được thông tin về
korona. Do dịch bệnh COVID-19, dịch vụ tư vấn đa ngôn ngữ sẽ phục vụ bằng điện thoại và WhatsApp.
Thời gian làm việc của dịch vụ: Thứ hai - thứ năm 9h00 - 16h30 Thứ sáu 9h00 - 16h00
Điểm tư vấn có thể tìm thấy tại mặt đường Oulu10, Torikatu 10.
tiếng ả rập/tiếng berber/tiếng pháp đth. 040 651 5687
Điểm tư vấn ở tại mặt đường Oulu10 Torikatu
thứ hai từ 9 - 16.30
thứ ba từ 9 - 16.30
thứ tư từ 9 - 16.30
thứ năm từ 9 - 16.30
thứ sáu từ 9 – 16
tiếng dari/tiếng farsi/tiếng ba tư đth. 040 484 2993 Chỉ tư vấn từ xa!
thứ tư từ 9 - 11
thứ sáu từ 9 – 12
tiếng trung quốc/tiếng nhật bản đth. 040 617 4470 Chỉ tư vấn từ xa!
thứ ba từ 13 – 15
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tiếng somali đth. 040 589 3052 Chỉ tư vấn từ xa!
thứ hai từ 12 - 14
thứ ba từ 10 - 12
thứ tư từ 12 - 15
thứ năm từ 9 - 12
thứ sáu từ 10 - 11
tiếng thái đth. 040 480 6295 Chỉ tư vấn từ xa!
thứ sáu từ 14 – 16
tiếng tigrinya đth. 040 586 1724 Chỉ tư vấn từ xa!
thứ hai từ 16 - 20
thứ ba từ 16 - 20
thứ tư từ 16 - 20
thứ năm từ 16 - 20
thứ sáu từ 16 - 20
tiếng việt nam đth. 040 182 6198 Chỉ tư vấn từ xa!
thứ sáu từ 12 – 14
tiếng thổ nhĩ kì/ tiếng kurd đth. 040 482 9260 Chỉ tư vấn từ xa!
thứ ba từ 15.30 - 17.30
thứ năm từ 15.30 - 17.30
tiếng nga/tiếng hà lan đth. 040 621 1714 Chỉ tư vấn từ xa!
thứ hai từ 12 - 14
thứ ba từ 9 - 12
thứ tư từ 12 - 14
thứ năm từ 12 - 15
thứ sáu từ 12 – 14
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