
XÉT NGHIỆM COVID-19 TẠI QUẬN ORANGE (ORANGE COUNTY)
Vui lòng làm theo hướng dẫn ra quyết định dưới đây để tìm hiểu xem quý vị có nên làm xét nghiệm 
COVID-19 hay không và tìm nơi mà quý vị có thể làm xét nghiệm MIỄN PHÍ ở Quận Orange (Orange County).

Quý vị có triệu chứng củaQuý vị có triệu chứng của 
COVID-19 khôngkhông?
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Quý vị có từng tiếp xúc Quý vị có từng tiếp xúc 
hoặc tiếp xúc gần với người hoặc tiếp xúc gần với người 
mắcmắc COVID-19 khôngkhông?Quý vị có bảo hiểm khôngQuý vị có bảo hiểm không?
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Bác sĩ của quý vị yêu cầu Bác sĩ của quý vị yêu cầu 
xét nghiệmxét nghiệm.

Không thể nhận xét nghiệm Không thể nhận xét nghiệm 
từ bác sĩ của quý vịtừ bác sĩ của quý vị?

Những địa điểm xét Những địa điểm xét 
nghiệm mà quý vị nghiệm mà quý vị 
có thể đếncó thể đến:

   Địa Điểm Siêu CấpĐịa Điểm Siêu Cấp
   Địa Điểm Của Địa Điểm Của 
Tiểu BangTiểu Bang

   Mạng Lưới  Mạng Lưới  
Xét NghiệmXét Nghiệm
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Quý vị có bảo hiểm khôngQuý vị có bảo hiểm không?

Những địa điểm xét Những địa điểm xét 
nghiệm mà quý vị nghiệm mà quý vị 
có thể đếncó thể đến:

   Địa Điểm Siêu CấpĐịa Điểm Siêu Cấp
   Địa Điểm Của Địa Điểm Của 
Tiểu BangTiểu Bang

   Mạng Lưới  Mạng Lưới  
Xét NghiệmXét Nghiệm

Bác sĩ của quý vị yêu Bác sĩ của quý vị yêu 
cầu xét nghiệmcầu xét nghiệm.

Không thể nhận xét Không thể nhận xét 
nghiệm từ bác sĩ của  nghiệm từ bác sĩ của  

quý vịquý vị?

Những địa điểm Những địa điểm 
xét nghiệm mà quý xét nghiệm mà quý 
vị có thể đếnvị có thể đến:

   Địa Điểm Siêu CấpĐịa Điểm Siêu Cấp
   Địa Điểm Của Địa Điểm Của 
Tiểu BangTiểu Bang

Những địa điểm Những địa điểm 
xét nghiệm mà quý xét nghiệm mà quý 
vị có thể đếnvị có thể đến:

   Địa Điểm Siêu CấpĐịa Điểm Siêu Cấp
   Địa Điểm Của Địa Điểm Của 
Tiểu BangTiểu Bang

Những địa điểm Những địa điểm 
xét nghiệm mà quý xét nghiệm mà quý 
vị có thể đếnvị có thể đến:

   Địa Điểm Siêu CấpĐịa Điểm Siêu Cấp
   Địa Điểm Của Địa Điểm Của 
Tiểu BangTiểu Bang

Quý vị có phải là Quý vị có phải là 
nhân viên thiết  nhân viên thiết  
yếu khôngyếu không?
Quét mã QR để xem Quét mã QR để xem 
danh sách nhân viên danh sách nhân viên 
thiết yếuthiết yếu.

Trang Web về Địa Điểm Xét Nghiệm của Quận Orange (Orange County)
Địa Điểm Siêu Cấp: www.ochealthinfo.com/supersites
Địa Điểm Của Tiểu Bang: www.ochealthinfo.com/statesites
Mạng Lưới Xét Nghiệm: www.ochealthinfo.com/testingnetwork
Xét Nghiệm Bổ Sung: www.ochealthinfo.com/covidtestingmap

Quét mã QR để xem Trang Web Xét 
Nghiệm COVID-19

Xét Nghiệm COVID-19 cho Trẻ Em
Xét nghiệm cho trẻ em có sẵn tại hầu hết các địa 
điểm xét nghiệm. Vui lòng liên lạc trực tiếp với địa 
điểm xét nghiệm để xác nhận xem có cung cấp xét 
nghiệm cho trẻ em không.
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Những địa điểm xét Những địa điểm xét 
nghiệm mà quý vị nghiệm mà quý vị 
có thể đến:có thể đến:
   Địa Điểm Siêu CấpĐịa Điểm Siêu Cấp

Không khuyến  Không khuyến  
nghị thực hiện  nghị thực hiện  

xét nghiệm.xét nghiệm.

Quý vị có cho  Quý vị có cho  
rằng mình có  rằng mình có  
nguy cơ mắc nguy cơ mắc 

COVID-19 không?COVID-19 không?
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