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Alberta cập nhật chương trình xét nghiệm PCR COVID-19 
Alberta updates COVID-19 PCR testing program 
 
Ngày 12 Tháng Bảy, 2022 

Alberta sẽ tiếp tục cung cấp xét nghiệm PCR COVID-19 cho những người Alberta có 
rủi ro cao nhất bị mắc bệnh nặng và những người sống hoặc làm việc ở những nơi 
có nguy cơ cao.  

Bắt đầu từ ngày 18 tháng Bảy, nhiều thay đổi về tính đủ điều kiện và hoạt động đối với chương trình xét 

nghiệm PCR sẽ có hiệu lực. Các xét nghiệm nhằm thông báo điều trị lâm sàng sẽ cần có sự giới thiệu của 

một chuyên gia y tế và một số địa điểm xét nghiệm sẽ thay đổi.    

“Chúng tôi đang thực hiện các bước để xây dựng nền tảng mà chúng tôi đang có để đối phó với các vi-rút 

đường hô hấp khác. Những cập nhật này đối với chương trình xét nghiệm PCR của chúng tôi giúp tạo điều 

kiện chăm sóc gần hơn với các nhà y tế của người dân Alberta, cho phép chúng tôi hướng năng lực xét 

nghiệm của Alberta tới những người có nguy cơ cao nhất, và cho phép một số nhân viên chăm sóc sức 

khỏe đã được triển khai đến các trung tâm thẩm định trong hai năm gần đây nhất trở lại vai trò thường 

xuyên của họ để hỗ trợ các dịch vụ y tế khác.” 

Jason Copping, Bộ Trưởng Y Tế 

“Trong mùa hè và vào mùa thu, Alberta có thể sẽ thấy các đợt COVID-19 tiếp tục, cùng với sự gia tăng lây 

truyền các loại vi-rút đường hô hấp khác như cúm. Tôi muốn nhắc nhở người dân Alberta về tầm quan trọng 

của việc theo dõi các triệu chứng, ở nhà khi bị bệnh và, đối với những người đủ điều kiện được điều trị, 

nhanh chóng tiếp cận xét nghiệm nhanh hoặc PCR khi bị bệnh."   

Dr. Deena Hinshaw, viên chức trưởng y tế 

Công cụ đánh giá của Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta (AHS) và các địa điểm xét nghiệm  

Công cụ đánh giá trực tuyến AHS sẽ tiếp tục được sử dụng để đặt lịch hẹn tại các địa điểm của AHS cho 

những người đáp ứng các tiêu chí hội đủ điều kiện, sống hoặc làm việc ở những nơi có nguy cơ cao, hoặc 

được giới thiệu bởi một chuyên gia y tế. 

AHS sẽ tiếp tục cung cấp xét nghiệm PCR tại một số trung tâm thẩm định. Ở các cộng đồng khác, xét 

nghiệm sẽ được thực hiện tại các phòng khám AHS được chỉ định là địa điểm lấy mẫu, được tích hợp với 

các dịch vụ khác.   
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Khi cần xét nghiệm để thông báo các quyết định điều trị, các phòng khám chăm sóc chính và chăm sóc khẩn 

cấp có thể chọn thực hiện xét nghiệm tại chỗ hoặc giới thiệu đến một địa điểm AHS.  

Tính đủ điều kiện thông qua giới thiệu của bác sĩ lâm sàng 

Kể từ ngày 18 tháng Bảy, người dân Alberta cần xét nghiệm PCR để thông báo về dịch vụ chăm sóc của họ 

sẽ cần có sự giới thiệu từ một bác sĩ lâm sàng. Điều này bao gồm:  

• Những người có các triệu chứng có thể hội đủ điều kiện để điều trị ngoại trú (Paxlovid hoặc 

Remdesivir) outpatient treatment (Paxlovid or Remdesivir). 

• Những người có các triệu chứng là đang mang thai. 

• Những người đã được giới thiệu để xét nghiệm như là một phần của thẩm định y tế của họ. 

Các bác sĩ lâm sàng sẽ xác định lựa chọn xét nghiệm tốt nhất cho các bệnh nhân của họ, có thể bao gồm 

xét nghiệm nhanh tại nhà hoặc tại phòng khám, lấy mẫu tại phòng khám với mẫu phẩm được gửi đến phòng 

thí nghiệm để xét nghiệm PCR hoặc giới thiệu đến một địa điểm AHS để xét nghiệm.    

Những người Alberta được bác sĩ lâm sàng giới thiệu đến một địa điểm AHS sẽ điền tên bác sĩ của họ vào 

công cụ đánh giá và bác sĩ của họ sẽ thay mặt họ nộp đơn yêu cầu xét nghiệm tại phòng thí nghiệm.  

Những người Alberta đủ điều kiện điều trị ngoại trú không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính hoặc 

không thể đặt lịch hẹn có thể tiếp tục gọi cho Health Link tại 1-844-343-0971.  

Đủ điều kiện thông qua tự giới thiệu  

Người dân Alberta hội đủ điều kiện sống hoặc làm việc ở những nơi có nguy cơ cao có thể tiếp tục tự giới 

thiệu thông qua công cụ đánh giá AHS. Điều này bao gồm: 

• Những người có các triệu chứng sống hoặc làm việc trong các cộng đồng First Nation, Inuit và Métis 

cô lập và hẻo lánh.  

• Nhân viên chăm sóc sức khỏe và chăm sóc liên tục và công nhân ở những nơi có nguy cơ lây truyền 

cao cụ thể như các cơ sở cải huấn và các nơi trú ẩn. 

Các cá nhân đang sống hoặc đang làm việc trong các cộng đồng First Nation, Inuit và Métis cô lập và hẻo 

lánh cũng sẽ tiếp tục có thể tiếp cận xét nghiệm trong cộng đồng của họ.   

Các cá nhân sống hoặc ở tại những nơi có nguy cơ lây truyền cao sẽ tiếp tục có thể tiếp cận xét nghiệm tại 

chỗ tại địa điểm của họ. 

Xét nghiệm nhanh 

Đối với tất cả người dân Alberta, các xét nghiệm nhanh tiếp tục là một công cụ sẵn có và thuận tiện để tự 
chẩn đoán. Các bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh miễn phí có sẵn cho tất cả người dân Alberta thông qua hàng 
trăm hiệu thuốc trên toàn tỉnh bang.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ftopics%2FPage17753.aspx&data=05%7C01%7CJoti.Buttar%40gov.ab.ca%7Ca2936ae8c3da4f9d251008da642c8102%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637932439537360748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3O%2FzWDcdR57OQ65qZjy4H5hkawA4AWOBCjO7S9qZ9as%3D&reserved=0
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Thông tin liên quan 

• Các triệu chứng và xét nghiệm COVID-19 COVID-19 symptoms and testing 

• Công cụ đánh giá AHS AHS assessment tool  
 

Yêu cầu về truyền thông 

Steve Buick  
780-288-1735 
Thư Ký Báo Chí Cấp Cao, Y Tế 
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