
 

 

 
 
 

Quý vị phải làm gì nếu có kết quả xét nghiệm 

dương tính với COVID-19 
 
 

 

 

 

Tôi cần phải làm loại xét 
nghiệm nào? 
Xét nghiệm Kháng nguyên Nhanh, hay ‘RAT’, là 

xét nghiệm COVID-19 mà quý vị tự làm tại 

nhà. Quý vị có thể mua bộ xét nghiệm ở các 

siêu thị, hiệu thuốc và cửa hàng trực tuyến. 

Một số người có thể nhận các bộ xét nghiệm RAT 

miễn phí từ các điểm phân phối của Bộ y tế 

Queensland, bao gồm cả những người có thẻ 

chước giảm và những người xin tị nạn. 

Có nhiều loại RAT khác nhau. Bộ xét nghiệm 

sử dụng tăm bông để lấy mẫu xét nghiệm ở 

miệng hoặc mũi hoặc sử dụng nước bọt của 

quý vị. Quý vị  

chỉ có thể sử dụng mỗi xét nghiệm MỘT LẦN. Quý 

vị có thể tìm thấy hướng dẫn về cách làm xét 

nghiệm nước mũi hoặc nước bọt bằng ngôn ngữ 

của quý vị. 

Nếu không có bộ RAT, quý vị có thể làm xét 
nghiệm PCR. Xét nghiệm PCR là xét nghiệm 
COVID-19 mà quý vị thực hiện tại trung tâm xét 
nghiệm hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe. 
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Điều gì xảy ra nếu tôi có kết 
quả xét nghiệm dương tính? 
Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm RAT dương 

tính, quý vị cũng không cần phải đi làm xét 

nghiệm PCR. Điều quan trọng là phải báo cáo kết 

quả RAT dương tính cho Bộ Y tế Queensland. 

Điều này để chúng tôi biết có bao nhiêu người bị 

nhiễm COVID-19 và cũng để quý vị có thể nhận 

được thông tin về những việc cần làm khi bị 

COVID-19. Quý vị có thể báo cáo kết quả dương 

tính của mình và những người trong gia đình 

bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến này. Gọi 

134 COVID (13 42 68) và yêu cầu thông dịch viên 

nếu quý vị cần trợ giúp để khai báo kết quả của 

mình. 

Nếu quý vị đến phòng khám để làm xét nghiệm 

PCR, quý vị sẽ nhận được tin nhắn qua điện 

thoại di động về kết quả xét nghiệm và thông tin 

về những việc cần làm vì quý vị bị nhiễm COVID-

19. 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
http://www.health.qld.gov.au/


 
 

 Thông tin cập nhật kể từ tháng 10 năm 2022 

 
 
 
 

Nếu quý vị cảm thấy ổn và đang hồi 
phục tại nhà: 
Nếu quý vị xét nghiệm dương tính, quý vị bị nhiễm COVID-

19. Hầu hết những người mắc bệnh COVID-19 được tiêm 

phòng đầy đủ sẽ chỉ bị các triệu chứng nhẹ và có thể tự 

kiểm soát các triệu chứng tại nhà trong khi cách ly. 

Quý vị có thể không cảm thấy bị bệnh nặng, hoặc có thể 

bị đau họng, sốt, ho, đau nhức và đau đầu. Nếu cảm thấy 

lo lắng, hãy nhờ bạn bè, hoặc người thân hay người trong 
cộng đồng gọi cho quý vị mỗi ngày một lần để hỏi thăm. 

 
Chăm sóc bản thân khi quý vị bị nhiễm 
COVID-19 

Quý vị nên gọi đến số điện thoại Đường dây Trợ giúp về 

Coronavirus Toàn quốc qua số 1800 020 080 (Nhấn phím 

8 để có thông dịch viên) hoặc bác sĩ gia đình (GP) của quý 

vị để được tư vấn y tế nếu quý vị: 

• không cải thiện sau 2 hoặc 3 ngày, hoặc 
bệnh ngày càng nặng hơn 

• bị bệnh mãn tính 

• đang mang thai. 

Bác sĩ có thể kê toa thuốc điều trị COVID-19  cho quý vị nếu 

đây là phương pháp điều trị phù hợp với quý vị. 

Đối với bất kỳ ai bị COVID-19, để tự chăm sóc bản thân tại 
nhà, quý vị nên: 

• nghỉ ngơi và ngủ nhiều 

• uống nước để khỏi mất nước 

• kiểm tra thân nhiệt của mình 

 

•  uống thuốc (paracetamol và ibuprofen) để giảm sốt 

hoặc đau nhức 

• vẫn tiếp tục uống thuốc thông thường của quý vị 

• giữ liên lạc với thân nhân và bạn bè của quý vị qua điện 

thoại hoặc qua mạng xã hội. 

Quý vị nên ghi lại các triệu chứng của mình nếu bị bệnh 

COVID-19. Quý vị có thể sử dụng nhật ký này để ghi lại 

cảm giác của mình. Nhật ký này có thể giúp quý vị giải 

thích với bác sĩ về tình trạng bệnh của mình. 

 
Tìm sự giúp đỡ ở đâu 
Nếu quý vị cần trợ giúp kiểm soát các triệu chứng của mình, 

hoặc muốn được tư vấn về việc chăm sóc y tế đối với bệnh 
COVID-19, hãy gọi Đường dây Trợ giúp về Coronavirus Toàn 

quốc qua số 1800 020 080. Nhấn phím 8 để có thông dịch 

viên. Quý vị có thể cần đợi một vài phút để được kết nối. Hãy 

kiên nhẫn, quý vị sẽ được chăm sóc. 

Nếu quý vị muốn nói chuyện với y tá, hãy gọi số 13 

HEALTH 13 43 25 84 và nhấn phím 1 để được tư 

vấn sức khỏe về COVID-19. 

Để được trợ giúp khai báo kết quả xét nghiệm RAT 

dương tính, đặt hẹn chích vắc-xin, xét nghiệm hoặc 

thông tin về các hạn chế đối với COVID-19, hãy gọi 

134 COVID 13 42 68. 

Nếu cần giúp đỡ để mua thực phẩm, thuốc men và các vật 

dụng khác, quý vị có thể liên hệ với Đường dây Thường trực 

Hồi phục Cộng đồng theo số 1800 173 349. 

Nếu lo lắng, hoặc cảm thấy khó xoay xở, quý vị có thể 

gọi đến Kết nối Đa văn hóa (Multiticultural Connect) 

theo số 1300 079 020 và nói chuyện với ai đó bằng 

ngôn ngữ của quý vị. Nếu quý vị sống ở khu vực greater 

Brisbane, quý vị cũng có thể nói chuyện với y tá về các 

triệu chứng, mối quan ngại hoặc nhận lời khuyên về sức 

khỏe đối với bệnh COVID-19 Chúng tôi sử dụng thông 

dịch viên nói ngôn ngữ của quý vị. 

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy luôn 

gọi xe cấp cứu theo số 000. 

Yêu cầu thông dịch viên sẽ được miễn 

phí khi gọi các dịch vụ này. 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
http://www.health.qld.gov.au/

