Xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho học sinh trung học phổ thông tại LPS
Kính thưa quý gia đình học sinh trung học LPS,
Các Trường Công Lập Lincoln đồng ý tham gia thử nghiệm dự án xét nghiệm COVID-19 tự
nguyện trong trường trung học với Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (DHHS), Bộ Giáo Dục và tổ
thực hiện xét nghiệm Test Nebraska. Chương trình thử nghiệm này giúp các quan chức y tế địa
phương xác định tỉ lệ trường hợp bị COVID-19 không có triệu chứng, và biện pháp an toàn nào
cần được điều chỉnh thêm để giảm nguy cơ lây lan COVID-19. Các số liệu thu thập được cũng
sẽ giúp LPS, hợp tác với sở y tế, tiếp tục đưa ra các quyết định về thời gian còn lại của năm học.
Đặc biệt là liên quan đến việc cho phép thêm học sinh trung học trở lại trường.
Chương trình miễn phí và tự nguyện này dành cho tất cả học sinh trung học và nhân viên. Số
lượng dụng cụ xét nghiệm có hạn nên sẽ ưu tiên phục vụ người đến trước. Chương trình được
tiến hành tại 6 trường trung học LPS trong tuần lễ ngày 8 tháng 2, 2021. Chúng tôi khuyến
khích những gia đình quan tâm nên đăng kí cho các em học sinh trung học càng sớm càng tốt.
Y tá từ Test Nebraska sẽ lấy mẫu quệt mũi giữa để xét nghiệm. Thu thập mẫu thử để xét
nghiệm bằng cách đặt một que tăm bông nhỏ giống như que Q-Tip vào cuống mũi giữa. Cách
lấy mẫu xét nghiệm này đỡ khó chịu hơn lấy mẫu ở vòm mũi họng. Kết quả sẽ được gởi một
cách an toàn trong vòng 72 giờ đến địa chỉ email mà phụ huynh/ giám hộ dùng để đăng kí xét
nghiệm. Học sinh không có triệu chứng sẽ KHÔNG phải cách li trong khi chờ kết quả xét
nghiệm.
Những học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được Test Nebraska và sở y tế liên lạc và
vẫn sẽ phải theo Quy Trình LPS về COVID-19 cho các kết quả COVID-19 dương tính. Việc này
bao gồm ở nhà trong thời gian tự cách li được sở y tế xác định và báo cáo vắng mặt cho phòng
điểm danh của trường.

Cách đăng kí
Có 2 cách đăng kí trực tuyến. Quét mã QR bên dưới bằng điện thoại thông minh và hoàn tất
đăng kí hoặc nhấp vào đây . Sau khi quý vị đăng kí xong, quý vị sẽ nhận được một email từ Test
Nebraska với 1 mã QR có thể được in ra hoặc thể hiện trên điện thoại thông minh khi học sinh
đến chỗ lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài việc điền giấy đăng kí, phụ huynh/ giám hộ sẽ cần hoàn tất, kí tên và nộp lại giấy cho
phép làm xét nghiệm tại chỗ xét nghiệm. Quý vị có thể tìm thấy giấy cho phép xét nghiệm tại
đây. Nếu úy vị không thể in giấy cho phép, con em quý vị có thể lấy mẫu giấy in sẵn tại phòng y
tế để điền và nộp lại vào ngày xét nghiệm.

Ngày xét nghiệm
Có 2 ngày xét nghiệm ở mỗi trường trung học để đảm bảo tất cả các nhóm học sinh đều có cơ
hội tham gia. Nếu con em quý vị học từ xa 100% hoặc học trực tiếp toàn thời gian, các em có
thể làm xét nghiệm ngày nào trong 2 ngày này đều được.
East High School
Thứ Tư, 10 tháng 2, 7:30 a.m. - 1:00 p.m.
Thứ Năm, 11 tháng 2, từ 12:00 p.m - 4:30 p.m.
Lincoln High School
Thứ Tư, 10 tháng 2, từ 7:30 a.m. - 1:00 p.m.
Thứ Năm, 11 tháng 2, từ 12:00 p.m - 4:30 p.m.
North Star High School
Thứ Ba, 9 tháng Hai, từ 7:30 a.m. - 1:00 p.m.
Thứ Sáu, 12 tháng Hai, từ 12:00 p.m - 4:30 p.m.
Northeast High School
Thứ Tư, 10 tháng 2, từ 7:30 a.m. - 1:00 p.m.
Thứ Năm, 11 tháng 2, từ 12:00 p.m - 4:30 p.m.

Southeast High School
Thứ Ba, 9 tháng Hai, từ 7:30 a.m. - 1:00 p.m
Thứ Sáu, 12 tháng Hai, từ 12:00 p.m 4:30 p.m.

Southwest High School
Thứ Ba, 9 tháng Hai, từ 7:30 a.m. - 1:00 p.m.
Thứ Sáu, 12 tháng Hai, từ 12:00 p.m - 4:30 p.m.
Sau đây là các câu hỏi thường gặp. Nếu quý vị có thêm câu hỏi, xin hãy liên lạc với phòng y tế
trường.
Tại sao tôi nên cân nhắc cho con tôi tham gia vào chương trình thử nghiệm này?
Xét nghiệm COVID-19 là một cách chúng ta có thể làm để giúp giảm nguy cơ lan truyền bệnh.
Việc này có thể bảo vệ bạn bè, gia đình và các thành viên khác trong cộng đồng khỏi bị truyền
nhiễm một cách vô tình do không có triệu chứng.
Dự án thử nghiệm xét nghiệm này cũng giúp các quan chức y tế địa phương xác định tỉ lệ
trường hợp bị COVID-19 không có triệu chứng và biện pháp an toàn nào cần được điều chỉnh
để giảm thêm sự lây lan của COVID-19. Số liệu thu thập được cũng giúp LPS, với sự hợp tác
của sở y tế, tiếp tục quyết định các kế hoạch cho thời gian còn lại của năm học.
Ngoài ra, học sinh cũng sự thuận tiện là được xét nghiệm miễn phí, tại trường vào thời gian
phù hợp với lịch học của các em.
Các em có phải cách li trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm?
Không. Nếu học sinh có triệu chứng hoặc không được xác định là người tiếp xúc gần với người
có dương tính với COVID-19, các em sẽ không cần phải cách li trong thời gian chờ kết quả.
Bao lâu học sinh được xét nghiệm một lần?
Cơ hội này chỉ có một lần. Nếu có bất kì cơ hội nào khác trong tương lai, chúng tôi sẽ liên lạc
với gia đình.
Xét nghiệm này là xét nghiệm gì?
Nếu quý vị cho phép, quý vị hoặc con em quý vị sẽ được xét nghiệm để chẩn đoán virus COVID19. Mẫu để xét nghiệm được thu thập bằng cách đặt một tăm bông nhỏ, giống như que Q-Tip,
vào cuống mũi giữa.

Xét nghiệm này có tầm biến thể COVID-19 mới đây mà chúng ta nghe nói đến không?
Có. Xét nghiệm này có sàng lọc tất cả các biến thể COVID-19.
Tôi biết kết quả xét nghiệm bằng cách nào?
Kết quả kiểm tra COVID- 19 sẽ được gởi trong vòng 48-72 giờ qua email do gia đình cung cấp
khi đăng kí.
Tôi nên làm gì khi tôi nhận kết quả xét nghiệm?
Nếu kết quả dương tính, quý vị hoặc cho con em quý vị ở nhà, nhân viên y tế cộng đồng sẽ liên
lạc để giúp trả lời thắc mắc của quý vị và tìm hiểu về ca bệnh. Học sinh xét nghiệm dương tính
sẽ phải làm theo Quy trình COVID-19 LPS. Điều này bao gồm không vào trường trong thời gian
tự cách li như sở y tế xác định và báo cáo vắng mặt cho phòng điểm danh của trường.
Nếu kết quả âm tính, đó có nghĩa là không phát hiện virus COVID-19.
Tôi nên liên lạc với ai nếu tôi không nhận được kết quả sau 72 giờ?
Nếu quý vị không nhận được kết quả sau 72 giờ, hãy liên lạc đường dây nóng của Test Nebraska
tại số 402-207-9377.

