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Xét nghiệm sàng lọc nhanh 
Chương trình trường học 
Thông tin dành cho phụ huynh, học sinh và nhân viên nhà trường 

Xét nghiệm sàng lọc nhanh tại 
trường học 
Chương trình xét nghiệm sàng lọc nhanh đang 
mở rộng đến nhiều trường học và khu vực hơn. 
Học sinh và nhân viên được sàng lọc có thể 
nhanh chóng xác định những người không có triệu 
chứng có thể bị COVID-19. 

Điều này sẽ cho phép học sinh và nhân viên cách 
ly sớm hơn và giúp giảm sự lây lan của virus. 

Các xét nghiệm sàng lọc nhanh là một công cụ 
khác, cùng với các biện pháp sức khỏe đã được 
áp dụng tại các trường học, để giữ cho học sinh 
và nhân viên được an toàn. 

Các trường học sẽ được lựa chọn dựa trên nhiều 
yếu tố, bao gồm cả mức độ phổ biến của các 
trường hợp bị COVID-19 trong một trường học 
hoặc cộng đồng. 

Đồng ý 
Xét nghiệm là tùy chọn đối với nhân viên và học 
sinh. Phải có biểu mẫu đồng ý đã ký để được xét 
nghiệm. 

Các bước 
Các trường học trong chương trình sẽ cho bạn 
biết những ngày xét nghiệm sàng lọc nhanh. Một 
nhóm các chuyên gia y tế sẽ có mặt tại trường 
trong giờ học để cung cấp các xét nghiệm cho 
những người không có các triệu chứng của 
COVID-19 và không phải là người tiếp xúc gần 
của một trường hợp đã được xác nhận. Những 
người đang cách ly hoặc kiểm dịch bên ngoài 
trường không thể làm xét nghiệm.

Các xét nghiệm sàng lọc nhanh có thể được cung 
cấp tối đa hai lần tại trường, cách nhau khoảng  

một tuần. Điều này có thể làm tăng cơ hội xác định 
được nhiều người cần cách ly càng sớm càng tốt.  

Làm xét nghiệm sàng lọc nhanh 

Một chuyên gia y tế sẽ đưa một tăm bông ngoáy mũi 
vào bên trong mũi. Tăm bông sẽ được kiểm tra để xác 
định xem người đó có bị nhiễm COVID-19 hay không. 

Một tăm bông ngoáy mũi của xét nghiệm sàng lọc 
nhanh thường thoải mái hơn và ít gây kích ứng hơn 
tăm bông thường được dùng để xét nghiệm COVID-
19 tại một trung tâm xét nghiệm của Cơ Quan Dịch Vụ 
Y Tế Alberta (AHS). 

Học sinh và nhân viên sẽ trở lại lớp học trong khi chờ 
kết quả của mình. 

Kết quả 
Kết quả âm tính 

Không có thông báo về một kết quả xét nghiệm sàng 
lọc nhanh âm tính. 

Một kết quả âm tính không bảo đảm một người nào đó 
không có COVID-19 hoặc sẽ không bị nhiễm bệnh sau 
này. 

Mọi người nên tiếp tục tuân theo tất cả các biện pháp 
sức khỏe công cộng: giữ khoảng cách vật lý, đeo khẩu 
trang, ở trong nhóm và rửa tay thường xuyên. 

Kết quả dương tính 

Đối với kết quả dương tính, học sinh sẽ cách ly an toàn 
tại trường cho đến khi liên lạc được với phụ huynh 
hoặc người giám hộ đến đón con em họ. 
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Nếu một nhân viên nhận được kết quả dương tính, họ 
sẽ cách ly an toàn tại trường cho đến khi họ rời đi. 

Kết quả xét nghiệm nhanh dương tính không thể xác 
nhận ai đó có COVID-19. Chỉ có xét nghiệm COVID-
19 trên cơ sở phòng thí nghiệm chính xác hơn tại một 
địa điểm xét nghiệm AHS AHS testing site mới có thể 
xác nhận nhiễm COVID-19. 

Tuy nhiên, người có kết quả xét nghiệm sàng lọc 
nhanh dương tính được yêu cầu cách ly trong 10 ngày 
kể từ ngày xét nghiệm của họ được hoàn thành trừ khi 
xét nghiệm COVID-19 trong phòng thí nghiệm của họ 
từ AHS là âm tính.   

Nhân viên và học sinh có kết quả xét nghiệm sàng lọc 
nhanh dương tính nên đặt lịch hẹn làm xét nghiệm 
COVID-19 trực tuyến tại www.ahs.ca/covid hoặc gọi 
Health Link theo số 811 càng sớm càng tốt.   

Các tiếp xúc gần 
Những người tiếp xúc gần với người có kết quả xét 
nghiệm sàng lọc nhanh dương tính không bị yêu cầu 
kiểm dịch cho đến khi xét nghiệm AHS xác nhận kết 
quả dương tính. 

Xét nghiệm COVID-19 dương tính 
trước đó 
Nếu một ai đó xét nghiệm dương tính với COVID-19 
trong 90 ngày qua, họ không nên làm xét nghiệm sàng 
lọc nhanh tại trường. Một số người đã hồi phục sau 
COVID-19 có thể cho kết quả dương tính khi xét 
nghiệm sàng lọc nhanh trong tối đa 90 ngày, cho dù họ 
không còn khả năng lây nhiễm.  

Vui lòng không đồng ý cho con bạn tham gia 
chương trình này nếu trẻ đã xét nghiệm dương 
tính với COVID-19 trong 90 ngày qua. 

COVID-19 và các biến thể 
Chỉ các xét nghiệm đã được phòng thí nghiệm xác 
nhận của AHS mới có thể xác nhận liệu một người có 
COVID-19 hay không và liệu nó có phải là một biến 
thể cần quan tâm hay không. 

Sự chính xác của các xét nghiệm 
nhanh  

Các xét nghiệm sàng lọc nhanh không chính xác bằng 
các xét nghiệm được phòng thí nghiệm xác nhận thông 
qua AHS. 

Khả năng một người không có triệu chứng có kết quả 
dương tính giả từ xét nghiệm nhanh là thấp.   

Tuy nhiên, tất cả các kết quả dương tính từ xét nghiệm 
sàng lọc nhanh vẫn phải được xác nhận bằng một xét 
nghiệm trong phòng thí nghiệm của AHS. 

Khả năng một người không có triệu chứng có một kết 
quả âm tính giả là cao hơn. Một kết quả âm tính khi 
xét nghiệm sàng lọc nhanh không có nghĩa là người 
đó không bị nhiễm bệnh hoặc không thể lây nhiễm. 

Các câu hỏi bổ sung 
Nếu bạn có thắc mắc về chương trình xét 
nghiệm sàng lọc nhanh này của trường học, 
vui lòng gửi email: 
EDC.SchoolRapidTesting@gov.ab.ca.  
Để biết thông tin COVID-19 mới nhất:  
www.alberta.ca/Covid19 


