
Những Điều Quý vị 
Cần Biết Về Dụng Cụ 
Kiểm Tra COVID-19
Bộ kiểm tra COVID-19 là một trong những biện pháp 
dùng để bảo vệ quý vị và những người khác bằng cách 
giảm thiểu cơ hội lây lan COVID-19. 

Hai Loại Kiểm Tra 

Có hai loại kiểm tra COVID19: loại kiểm tra dùng để 
phát hiện virus, và loại kiểm tra để phát hiện hệ thống 
miễn dịch do cơ thể bạn tạo ra sau khi mắc COVID-19 
hoặc sau khi tiêm vắc xin. 

Các kiểm tra vi rút COVID-19  sẽ cho quý vị biết về sự nhiễm bệnh tại thời điểm kiểm tra. Kiểm tra vi 
rút sẽ cho quý vị biết liệu quý vị có bị nhiễm SAR-CoV-2, loại vi rút gây bệnh COVID-19 bằng việc 
sử dụng các mẫu kiểm tra lấy từ mũi hoặc miệng bạn. Có hai loại kiểm tra vi rút: kiểm tra nhanh 
(kháng nguyên) và kiểm tra trong phòng thí nghiệm (phân tử).

• Các kiểm tra phân tử sẽ do người khác thực hiện, và có thể thực hiện trong vài phút. Đây là loại 
kiểm tra sẽ được thực hiện tại những văn phòng bác sỹ, trung tâm kiểm tra trong xe, hoặc tại 
các nhà thuốc. 

• Kiểm tra kháng nguyên có thể tự thực hiện. Chúng được thực hiện tại nhà hoặc bất kỳ ở đâu, rất 
dễ sử dụng và cho kết quả nhanh. Các bộ kiểm tra kháng nguyên là những bộ kiểm tra nhanh, 
quý vị có thể mua tự do tại nhà thuốc, mua trên mạng, hoặc mua để được gửi về nhà.

Kiểm tra kháng thể được thực hiện thông qua mẫu máu 
và có thể cho quý vị biết về sự nhiễm vi rút gây bệnh  
COVID-19 trong quá khứ. Sau khi tiếp xúc với vi rút  
COVID-19 hoặc sau khi được tiêm vắc xin COVID-19,  
cơ thể sẽ tạo ra chất kháng thể mà loại kiểm tra này  
sẽ xét nghiệm. 
 
Kiểm tra kháng thể không nên dùng để chẩn đoán tình  
trạng nhiễm bệnh hiện tại, vì chúng chỉ có thể cho quý vị  
biết về sự nhiễm vi rút trong quá khứ. Hơn nữa, quý vị  
cũng có thể có kết quả dương tính với loại kiểm tra này 
nếu quý vị đã tiêm vắc xin. 

*Với tất cả các loại kiểm tra – kết quả kiểm tra luôn cần  
phải được bác sĩ của quý vị xem xét. 
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