
Đây là dự án thử nghiệm xét nghiệm COVID-19 cho trường trung học của Sở Y Tế & Dịch Vụ Nhân Sinh, Bộ Giáo 
Dục và ban thực hiện xét nghiệm Test Nebraska. Vào ngày (Date) sẽ có xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho học 

sinh, giáo viên và nhân viên các trường trung học phổ thông. Chương trình này hoàn toàn miễn phí. Do hạn 
chế về thời gian và nhân sự, chúng tôi chỉ có thể thực hiện một lượng xét nghiệm nhất định mỗi ngày. Chương 

trình ưu tiên phục vụ người tới trước và hoàn toàn dựa trên cơ sở tự nguyện.  
 
Các y tá sẽ quệt lấy mẫu xét nghiệm ở cuống mũi giữa, KHÔNG phải quệt vòm mũi họng.  Chúng tôi cảm thấy 
phương pháp này đỡ gây khó chịu nên chúng hi vọng sẽ có thêm nhiều người tình nguyện tham gia xét 
nghiệm. Kết quả sẽ được gởi trong vòng 72 giờ qua email được dùng đăng kí xét nghiệm. 
 

Để đăng kí xét nghiệm, quý vị có thể quét mã QR này bằng điện thoại thông 
minh hoặc vào đường dẫn bên dưới bằng máy tính hoặc thiết bị khác có kết 
nối mạng internet. Để đăng kí bằng điện  thoại thông minh, bấm vào 
Camera, đưa điện thoại trước mã QR rồi bấm vào đường dẫn hiện ra. Quý vị 

sẽ nhận được một email có mã QR để in ra hoặc đưa cho trên điện thoại khi 
đến xét nghiệm.  
 
Đường dây nóng Test Nebraska: 402-207-9377 – hãy liên lạc với chúng tôi 

nếu quý vị không nhận được kết quả trong vòng 72 giờ.  

https ://covid19testingne.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cJa8ezYYRQfZRCl?walk_in=true 

 

           GIẤY CHO PHÉP XÉT NGHIỆM COVID-19  

Giấy này là giấy gì?  

Giấy này là để cho phép được làm xét nghiệm COVID-19 cho bản thân quý vị (nếu quý vị là nhân viên trường trung học 
của LPS) hoặc con em quý vị (nếu con em quý vị là học sinh  trung học LPS). Đây là dự án thử nghiệm xét nghiệm học 
sinh và nhân viên trung học phổ thông của Sở Y Tế & Dịch Vụ Nhân Sinh  và Test Nebraska để xét nghiệm COVID-19 cho 
học sinh, giáo viên nhân viên. 

Bao lâu quý vị hoặc con em được xét nghiệm một lần? 

Đây là cơ hội xét nghiệm một lần.  

  Xét nghiệm này là xét nghiệm gì? 

Nếu quý vị cho phép, quý vị hoặc con em quý vị sẽ được xét nghiệm miễn phí để chẩn đoán virus COVID-19. Việc thu thập 
mẫu xét nghiệm sẽ có đặt một tăm bông nhỏ, giống như que Q-Tip, và mũi trước.  

Người được xét nghiệm có cần phải tự cách li cho đến khi có kết quả?  

Đối với chương trình thử nghiệm xét nghiệm cho trường trung học, người được xét nghiệm không phải cách li chờ kết quả 
xét nghiệm trừ khi họ có triệu chứng. 

Làm sao tôi biết kết quả xét nghiệm?  

Kết quả xét nghiệm COVID- 19 sẽ có trong vòng 48-72 giờ. 

Tôi nên làm gì khi tôi nhận kết quả xét nghiệm?  

Nếu kết quả dương tính, quý vị hoặc con em quý vị cần ở nhà, nhân viên y tế cộng đồng sẽ liên lạc để giải đáp thắc mắc 
của quý vị và tìm hiểu về ca bệnh.  

Nếu kết quả âm tính thì nghĩa là không thấy có virus trong mẫu xét nghiệm.  

 

 

https://covid19testingne.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cJa8ezYYRQfZRCl?walk_in=true


XIN HÃY IN, ĐIỀN ĐẦY ĐỦ VÀ MANG GIẤY NÀY ĐẾN CHỖ XÉT NGHIỆM. 

DÀNH CHO NHÂN VIÊN, PHỤ HUYNH, GIÁM HỘ HOẶC HỌC SINH ĐỦ TUỔI THÀNH NIÊN ĐIỀN  

Thông tin của Nhân viên/ Phụ huynh/ Giám hộ  

Tên đầy đủ của Nhân viên/ Phụ 
huynh/ Giám hộ: 

 

Địa chỉ của Nhân viên/ Phụ 
huynh/ Giám hộ: 
 

 

Số điện thoại của Nhân viên/ 

Phụ huynh/ Giám hộ: 

 

Địa chỉ email của Nhân viên/ 
Phụ huynh/ Giám hộ: 

 

Cách liên lạc tốt nhất  

Thông tin của học sinh/ đứa trẻ 

Tên đầy đủ của học sinh/ đứa 
trẻ: 

 

Mã số học sinh ID/OSIS:  Ngày sinh của học 
sinh/ đứa trẻ: 

 

Trường theo học    

Địa chỉ của học sinh/ đứa trẻ:    

 

ĐỒNG Ý 

Bằng cách kí tên vào bên dưới, tôi chứng thực: 

 Tôi kí giấy này một cách tự do và tự nguyện, và tôi được phép đưa ra quyết định một cách hợp pháp cho tôi hoặc cho đứa 

trẻ có tên bên trên.  

 Tôi đồng ý cho bản thân tôi hoặc con tôi được xét nghiệm COVID-19. 
 Tôi hiểu rằng kết quả xét nghiệm và các thông tin khác có thể được tiết lộ như luật pháp cho phép.  

 Tôi hiểu rằng nếu tôi là học sinh từ 18 tuổi trở lên, tôi có quyền đồng ý cho chăm sóc y tế bản cho bản thân tôi, phần “đứa 

trẻ” là chỉ về tôi và tôi có thể tự kí giấy này cho mình.  

Chữ kí của Phụ huynh/ Giám 
hộ* (nếu đứa trẻ dưới 18 tuổi)  

 Ngày tháng 

Chữ kí của học sinh (nếu tuổi từ 
18 trở lên thì có quyền đồng ý) 

 Ngày tháng 

Chữ kí của Nhân viên  Ngày tháng 

 

 

 


