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Chỉ để sử dụng theo Chấp Thuận Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA). Để sử dụng cho chẩn đoán trong ống nghiệm.

Bộ Dụng Cụ Lấy Mẫu 
COVID-19/Vi-rút Corona Tại Nhà

Truy cập coronavirus.dc.gov/testing để biết các cách xét nghiệm bổ sung.

CHÍNH PHỦ DC



899 N. Capitol Street NE, Suite 500 Washington DC 20002

Để sử dụng cho chẩn đoán trong ống nghiệm. Để sử dụng theo Chấp Thuận Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA)
Sản phẩm này chưa được FDA cho phép hoặc phê duyệt, nhưng đã được FDA cho phép sử dụng khẩn 

cấp theo EUA để phòng thí nghiệm được ủy quyền sử dụng;
Sản phẩm này chỉ được cấp phép để phát hiện axit nucleic từ SARS-CoV-2, không phải cho bất kỳ virus hoặc 

mầm bệnh nào khác; và,
Việc sử dụng khẩn cấp sản phẩm này chỉ được cấp phép trong thời gian của tuyên bố rằng có các tình huống thích hợp để làm 

căn cứ của việc ủy quyền sử dụng khẩn cấp các chẩn đoán trong ống nghiệm theo Mục 1 (b) (21) của Đạo Luật Thực Phẩm, 
Dược Phẩm và Mỹ Phẩm của Liên Bang, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), trừ khi chấm dứt tuyên bố hoặc thu hồi ủy quyền sớm hơn.
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Trước khi sử dụng, bộ dụng cụ phải được bảo quản ở 15° - 30° C. Sau khi lấy mẫu, có thể gửi lại bộ dụng cụ ở bất kỳ hộp 
Thu Thập Mẫu Bệnh Phẩm TestYourself DC nào theo hướng dẫn bất kể nhiệt độ ngoài trời.

Phải từ 18 tuổi trở lên mới có thể nhận bộ dụng cụ này. Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng với các 
tăm bông ngoáy mũi trước của cá nhân từ 18 tuổi trở lên (tự lấy mẫu), 14 tuổi trở lên (tự lấy mẫu dưới sự 

giám sát của người lớn) hoặc từ 2 tuổi trở lên (lấy mẫu với sự hỗ trợ của người lớn) bao gồm cả các cá 
nhân không có triệu chứng hoặc lý do khác để nghi ngờ COVID-19/Vi-rút Corona.

Thành phần bộ dụng cụ của quý vị có thể thay đổi một chút về hình thức và màu sắc so với những gì được thể hiện.

Bộ Dụng Cụ Bao Gồm:

Ống Nghiệm Lấy Mẫu Gạc Quệt Túi Đựng Chất Sinh Học Nguy Hiểm Phong Bì Để Gửi Lại Thẻ hướng dẫn

NGÀY HẾT HẠN



testyourself.dc.gov

Cách Sử Dụng Bộ Dụng Cụ này

1. Truy cập testyourself.dc.gov từ điện thoại di động hoặc máy tính để 
bàn của quý vị.

2. Đăng ký bộ dụng cụ của quý vị bằng cách thực hiện các bước sau:
Nhập các số MÀU XANH DƯƠNG được in trên ống nghiệm lấy mẫu 
của quý vị khi được nhắc trên trang web. Nhập các số MÀU ĐỎ 
được in trên ống nghiệm lấy mẫu của quý vị khi được nhắc trên 
trang web. Cung cấp tên, thông tin nhân khẩu học và thông tin 
bảo hiểm của quý vị, nếu có.
Lưu ý: Quý vị PHẢI đăng ký bộ dụng cụ của mình trước khi gửi lại. 
Nếu quý vị không đăng ký, mẫu xét nghiệm sẽ bị loại bỏ!

3. Lấy mẫu tăm bông quệt mũi (hướng dẫn ở mặt sau) sau khi đọc kỹ 
hướng dẫn

4. Đóng gói bộ dụng cụ theo quy định ở mặt sau.
5. Trả lại bộ dụng cụ trước 8 giờ tối cùng ngày quý vị lấy mẫu xét nghiệm 

tại hộp thu thập mẫu bệnh phẩm gần quý vị nhất. Tìm các địa điểm gần 
quý vị tại testyourself.dc.gov

(Lời nhắc: Quý vị phải đăng ký bộ dụng cụ của mình trước khi gửi lại.)
6. Quý vị sẽ nhận được kết quả của mình qua email (và tin nhắn, nếu quý 

vị chọn tham gia).

*Thông tin bảo hiểm không bắt buộc. Bằng cách cung cấp thông tin bảo hiểm, DC sẽ yêu cầu công ty bảo 
hiểm hoàn trả chi phí xét nghiệm, quý vị sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào, kể cả đồng thanh toán, 
bất kể quý vị có cung cấp thông tin bảo hiểm hay không.

Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi bắt đầu tự lấy mẫu. Nếu quý vị là phụ huynh hoặc 
người giám hộ lấy mẫu cho trẻ từ 2-13 tuổi, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn (ở mặt sau) và làm 
theo hướng dẫn từng bước cho con quý vị. Nếu quý vị dưới 18 tuổi, vui lòng yêu cầu phụ 
huynh/người giám hộ của quý vị xem lại hướng dẫn và hỗ trợ, bao gồm cả việc trả bộ dụng 
cụ vào hòm thu nhận mẫu gần nhất.

DC Health
899 North Capitol Street NE, Suite 500

Washington, DC 20002

Kết quả xét nghiệm thường có trong vòng 2-3 ngày sau khi quý vị gửi lại 
xét nghiệm của quý vị. 

Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với DC Health qua email tại 
testingresults@dc.gov hoặc gọi Đường Dây Hỗ Trợ COVID của Sở Y Tế DC 

(DC Health) theo số 1 (855) 363-0333

Sản phẩm này chưa được FDA cho phép hoặc phê duyệt, nhưng đã được FDA cho phép sử dụng khẩn cấp 
theo EUA để phòng thí nghiệm được ủy quyền sử dụng; 

Sản phẩm này chỉ được cấp phép để phát hiện axit nucleic từ SARS-CoV-2, không phải cho bất kỳ virus 
hoặc mầm bệnh nào khác; và, Việc sử dụng khẩn cấp sản phẩm này chỉ được cấp phép trong thời gian của 

tuyên bố rằng có các tình huống thích hợp để làm căn cứ của việc ủy quyền sử dụng khẩn cấp các chẩn 
đoán trong ống nghiệm theo Mục 564(b)(1) của Đạo Luật Thực Phẩm, Thuốc và Mỹ Phẩm của Liên Bang, 

21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), trừ khi chấm dứt tuyên bố hoặc thu hồi ủy quyền sớm hơn.
Để Sử Dụng Cho Chẩn Đoán Trong Ống Nghiệm. Chỉ để sử dụng theo Chấp Thuận Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA). Mục Đích Sử Dụng của Bộ Dụng Cụ: 

Bộ dụng cụ Lấy Mẫu Xét Nghiệm COVID-19/Vi-rút Corona Tại Nhà Test Yourself DC được thiết kế để sử dụng với các mẫu tăm bông ngoáy mũi 
trước của những người từ 18 tuổi trở lên (tự lấy mẫu), bất kỳ ai từ 14 tuổi đến 17 tuổi (tự lấy mẫu dưới sự giám sát của người lớn}, hoặc bất kỳ ai 

từ 2 tuổi đến 73 tuổi (lấy mẫu với sự hỗ trợ của người lớn) bao gồm cả việc những người này sử dụng mà không có triệu chứng hoặc các lý do 
khác để nghi ngờ COVID-19/Vi-rút Corona

Ống nghiệm lấy mẫu chứa nước muối. Tránh tiếp xúc với mắt 
và tránh xa tầm tay trẻ em.

Quan trọng
Quý vị phải hoàn thành xét nghiệm của mình và gửi 

lại vào hộp thu thập mẫu bệnh phẩm thích hợp trước 
8 giờ tối cùng ngày quý vị đăng ký. Các mẫu được gửi 

lại sau 8 giờ tối sẽ bị loại bỏ! Tìm các địa điểm hộp 
thu thập mẫu bệnh phẩm gần quý vị tại 

testyourself.dc.gov
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COVID-19/Vi-rút Corona Tại Nhà Bộ Dụng Cụ Lấy Mẫu

Bộ Dụng Cụ Bao Gồm:

Ống Nghiệm 
Lấy Mẫu

Túi Đựng Chất Sinh 
Học Nguy Hiểm

Phong Bì Để 
Gửi Lại

Thẻ hướng 
dẫn

Gạc 
Quệt



1. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi bắt đầu 
tự lấy mẫu. Nếu quý vị là phụ huynh hoặc người 

giám hộ lấy mẫu cho trẻ từ 2-13 tuổi, vui lòng đọc 
kỹ hướng dẫn và làm theo hướng dẫn từng bước. 
Nếu quý vị dưới 18 tuổi, hãy nhờ phụ huynh hoặc 

người giám hộ của quý vị giúp đỡ về những hướng 
dẫn này.

2. Khi quý vị đã sẵn sàng lấy mẫu, hãy đăng ký bộ 
dụng cụ của mình trực tuyến tại testyourself.dc.gov 

và nhập mã xét nghiệm xanh dương và số ID mẫu thử  
đỏ được tìm thấy trên ống lấy mẫu, ngoài ra còn yêu 
cầu cung cấp thông tin nhân khẩu học! Quý vị PHẢI 

đăng ký bộ dụng cụ TRƯỚC KHI gửi lại mẫu xét 
nghiệm của quý vị, nếu không mẫu sẽ bị loại bỏ!

4. Rửa và lau khô (hoặc sử dung dịch rửa tay) 
tay của quý vị trước khi tiếp tục. Đặt tất cả các 

vật dụng trên một bề mặt sạch.

5. Lấy miếng gạc quệt ra khỏi gói và cầm vào 
que gạc quệt. Không chạm vào đầu gạc.

6. Vặn phần trên của ống lấy mẫu. Một tay cầm 
gạc quệt và tay kia cầm ống nghiệm lấy mẫu. 

Hãy cẩn thận để không làm đổ chất lỏng. 
Không uống chất lỏng.

7. Đưa đầu gạc quệt vào một lỗ mũi - chỉ nên đưa 
đầu gạc vào cho đến khi không còn nhìn thấy gạc. 
Xoay que gạc theo hình tròn xung quanh toàn bộ bề 
mặt bên trong lỗ mũi của quý vị ít nhất ba lần. Khi lấy 

mẫu cho trẻ, hãy cẩn thận không đưa gạc quệt quá 
sâu vào lỗ mũi.

8. Lấy gạc quệt ra khỏi lỗ mũi của quý vị. Lặp lại 
quy trình với gạc quệt (bước 7) trong lỗ mũi còn 
lại của quý vị bằng cách sử dụng cùng một đầu 

gạc quệt như trước đó.

9. Lấy gạc quệt ra khỏi lỗ mũi thứ hai và đặt gạc vào 
ống nghiệm lấy mẫu. Phần đầu của gạc quệt ở trong 
mũi của quý vị nên được đưa vào ống nghiệm trước 

và để đầu gạc nằm trong chất lỏng. Vặn chặt đầu ống 
lấy mẫu.

10. Rửa và lau khô tay của quý vị một lần nữa (hoặc 
sử dụng dung dịch rửa tay). Đặt ống nghiệm lấy 
mẫu vào túi đựng mẫu bệnh phẩm chất sinh học 

nguy hiểm. Không được bỏ miếng thấm trong túi ra. 
Dán kín túi đựng mẫu bệnh phẩm chất sinh học nguy 

hiểm bằng cách đóng kín túi ziplock hoàn toàn.

11. Cho túi đựng mẫu bệnh phẩm vào phong bì để 
gửi lại. Tháo dải băng keo và dán kín phong bì. Đảm 
bảo cất giữ các hướng dẫn lấy mẫu trong trường hợp 

quý vị cần được trợ giúp lấy lại kết quả xét nghiệm 
của mình. Tất cả các vật liệu khác có thể được loại bỏ.

12. Đặt phong bì gửi lại vào một trong các hộp thu 
thập mẫu bệnh phẩm của DC trước 8 giờ tối cùng 

ngày quý vị lấy mẫu. Mẫu của quý vị PHẢI được lấy 
cùng ngày được gửi lại, và mẫu của quý vị phải 

được đăng ký trước khi gửi lại. Quý vị có thể tìm 
thấy hộp nhận mẫu gần nhất tại testyourself.dc.gov

COVID-19/Vi-rút Corona Tại Nhà: Hướng Dẫn Lấy Mẫu

3. Truy cập testyourself.dc.gov để xem vị trí hộp thu 
thập mẫu bệnh phẩm. Quý vị PHẢI mang mẫu của 
mình đến hộp thu thập mẫu bệnh phẩm vào cùng 

ngày quý vị lấy mẫu, trước 8 giờ tối. Nếu quý vị dưới 
18 tuổi, hãy nhờ phụ huynh hoặc người giám hộ của 
quý vị hỗ trợ tìm/gửi lại mẫu vào hộp thu thập mẫu 

bệnh phẩm gần nhất.

Đưa vào nông hơn 1/2 inch 
đối với trẻ nhỏ hơn.

Sử Dụng Cùng 
Một Đầu

Cùng Một Đầu

Đầu này cần được 
đưa hoàn toàn vào 

bên trong lỗ mũi của 
quý vị
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Chỉ để sử dụng theo Chấp Thuận Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA).
Để Sử Dụng Cho Chẩn Đoán Trong Ống Nghiệm



Gửi lại phong bì này, chứa mẫu của 
quý vị trong túi đựng chất sinh học 

nguy hiểm, trước 8 PM vào cùng 
ngày thu thập và đăng ký

Cách Để Gửi Lại Mẫu:

1. Đảm bảo phong bì được dán kín.
2. Đặt mẫu vào túi đựng chất sinh học 
    nguy hiểm.
3. Gấp túi đựng chất sinh học nguy hiểm.
4. Đặt vào phong bì.
5. Dán kín phong bì.

Gửi Lại Phong Bì tới Thùng Nhận Mẫu Gần 
Nhất. Tìm một địa điểm tại 

testyourself.dc.gov 

Để được hỗ trợ, hãy liên lạc DC Health tại 
Testingresults@dc.gov hoặc 

(855) 363-0333

Vui lòng giữ sạch thành phố bằng cách vứt 
bỏ rác của quý vị theo cách có trách nhiệm.

v4.22

키트 사용 지침을 보려면 다음을 방문하십시오.
Để được hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ của bạn, hãy truy cập
Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de votre kit, visitez
ኪትዎን ለመጠቀም መመሪያዎች ፣ ይጎብኙ
Para obtener instrucciones sobre cómo usar su kit, visite;
单击此处获取使用测试套件的说明

Phong Bì Để Gửi Lại
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