
Xét Nghiệm 
Phân Tử Xét Nghiệm 

Kháng Nguyên Xét Nghiệm 
Kháng Thể

Các Loại Xét 
Nghiệm Vi-rút 

Corona Khác 
Nhau

Liệu bài kiểm tra này có ngăn 
tôi bị cách ly không? Nếu bạn có kết quả xét 

nghiệm phân tử dương tính 
và bị phơi nhiễm trong vòng 
90 ngày kể từ ngày đầu tiên 
có các triệu chứng, bạn có thể 
không phải cách ly nếu tiếp 
xúc lại trong 90 ngày tới.

Bất kỳ ai có kết quả dương tính 
thông qua xét nghiệm PCR 
hoặc xét nghiệm kháng nguyên 
(dương tính với kháng nguyên 
VÀ có triệu chứng) KHÔNG cần 
phải thực hiện kiểm dịch trong 
vòng 90 ngày tiếp theo nếu xảy 
ra tình huống phơi nhiễm với 
một trường hợp nhiễm bệnh.  
NẾU người này xuất hiện các 
triệu chứng sau khi phơi nhiễm, 
thì họ phải thực hiện kiểm dịch 
và tìm kiếm lời khuyên y tế từ 
nhà cung cấp dịch vụ y tế của 
mình để xác định xem họ có họ 
tái nhiễm hay không.

Chưa

Xét nghiệm đó biểu hiện gì... Thể hiện việc quý vị đã từng 
bị nhiễm COVID-19 hoặc bị 
lây nhiễm loại vi-rút gây ra 
COVID-19 trong quá khứ hay 
chưa

Xét nghiệm kháng nguyên có 
nhiều khả năng bỏ qua một 
trường hợp lây nhiễm COVID-19 
hoạt tính hơn khi so với xét 
nghiệm phân tử. Nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 
quý vị có thể kê toa xét nghiệm 
phân tử nếu xét nghiệm kháng 
nguyên của quý vị thể hiện kết 
quả âm tính nhưng quý vị lại có 
các triệu chứng nhiễm COVID-19. 

Chẩn đoán COVID-19 vào thời 
điểm xét nghiệm hoặc thể 
hiện rằng quý vị không bị 
nhiễm COVID-19

Xét nghiệm đó biểu hiện gì...
Chẩn đoán lây nhiễm vi-rút 
Corona hoạt tính

Chẩn đoán lây nhiễm vi-rút 
Corona hoạt tính.

Có thể biểu hiện việc quý vị 
có bị lây nhiễm vi-rút Corona 
trong quá khứ hay không

Có cần thực hiện xét nghiệm 
khác... Xét nghiệm này thường đạt 

mức chính xác cao và thường 
không cần phải lặp lại.

Kết quả dương tính thường 
có mức chính xác cao, nhưng 
có thể xảy ra kết quả dương 
tính giả, đặc biệt là tại những 
khu vực mà có rất ít người bị 
nhiễm vi-rút. Kết quả âm tính 
có thể cần được xác nhận bằng 
một xét nghiệm phân tử.

Đôi khi cần thực hiện một xét 
nghiệm kháng thể thứ hai để 
có được kết quả chính xác

Bao nhiêu lâu thì nhận được 
kết quả... 1-5 ngày Một vài loại có thể rất nhanh 

(15-30 phút), tùy thuộc vào 
loại xét nghiệm

Trong ngày (nhiều địa điểm)

Mẫu xét nghiệm được lấy như 
thế nào... Que lấy mẫu từ vòm mũi họng 

(một phần của họng nằm phía 
sau mũi), mẫu ở mũi hoặc 
họng (hầu hết các loại xét 
nghiệm), hoặc nước bọt (một 
vài loại xét nghiệm)

Que lấy mẫu ở mũi (hầu hết 
các loại xét nghiệm)

Trích máu đầu ngón tay hoặc 
rút máu

Còn được gọi là... Xét nghiệm chẩn đoán, xét 
nghiệm vi-rút, xét nghiệm 
khuếch đại axit nucleic, xét 
nghiệm RT-PCT, xét nghiệm 
LAMP

Xét nghiệm chẩn đoán Xét nghiệm huyết thanh, 
huyết thanh, xét nghiệm máu


