
Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí xét nghiệm và muốn được xét nghiệm, quý vị cần biết rằng xét 
nghiệm chỉ được cung cấp khi có lịch hẹn. Quý vị có thể đặt lịch hẹn và xác nhận thông tin chi tiết  
về địa điểm xét nghiệm bằng cách truy cập https://lhi.care/covidtesting hoặc gọi 1(888) 634-1123.  
Vui lòng lưu ý rằng đăng ký qua điện thoại sẽ chỉ được sử dụng cho những người không có kết  
nối Internet. 

PHẢI ĐẶT LỊCH HẸN

Tại Quận Cam, vào thời điểm hiện tại, ưu tiên xét nghiệm cho …các nhân viên chăm sóc sức khỏe, 
mộtchủ lao động hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không biểu hiện triệu chứng. Nhóm 
ưu tiên này được xác định trong hướng dẫn được ban hành vào ngày 1 tháng 5 của Sở Y Tế Công 
Cộng California dành cho các khu vực y tế địa phương.  

CÁC TIÊU CHÍ XÉT NGHIỆM

Nếu một cá nhân có bảo hiểm y tế, OptumServe sẽ gửi hóa đơn cho công ty bảo hiểm y tế của 
bệnh nhân. Các cá nhân không có bảo hiểm cũng có thể sử dụng cơ sở xét nghiệm tại cộng đồng, 
và dịch vụ xét nghiệm của họ sẽ do tiểu bang thanh toán. Các cá nhân nhận xét nghiệm sẽ không 
phải trả phí. 

THANH TOÁN

Xét nghiệm được cung cấp là xét nghiệm PCR được FDA cấp phép, xác định nhiễm bệnh hiện tại 
(không phải nhiễm bệnh trong quá khứ) thông qua lấy mẫu bệnh phẩm bằng que lấy mẫu dịch  
mũi-họng. Xét nghiệm PCR vẫn chưa hoàn hảo, và đặc biệt ở những người không biểu hiện triệu chứng, 
xét nghiệm có thể đưa ra kết quả âm tính giả. Do đó, cần diễn giải kết quả một cách thận trọng. 

XÉT NGHIỆM

Đánh giá y tế không được thực hiện tại Các Cơ Sở Xét nghiệm Optum; vì vậy khuyến nghị những 
người có triệu chứng nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ y tế của họ, hoặc nếu họ không có nhà 
cung cấp, hãy đến phòng khám được liệt kê trong Mạng Lưới Xét Nghiệm COVID-19 ở Quận Cam tại 
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus. 

Tiểu Bang California và Nhóm Đặc Nhiệm Xét Nghiệm COVID-19 đã hợp tác với OptumServe để mở 
rộng dịch vụ xét nghiệm COVID-19 tại California. Vào Thứ Tư, ngày 13 tháng 5, bốn cơ sở sẽ bắt đầu 
nhận lịch hẹn xét nghiệm tại Quận Cam ở các thành phố Buena Park, Orange, Santa Ana và San Juan 
Capistrano, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa và 1 giờ chiều đến 8 giờ tối.
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