
 

 

 
 

Bộ Xã hội Oregon và Cơ quan Quản lý Y tế Tiểu bang Oregon đang 
làm việc với các cơ sở điều dưỡng, hỗ trợ sinh sống, các cơ sở chăm 
sóc nội trú và trí nhớ được cấp phép để thực hiện xét nghiệm COVID-

19 cho các nhân viên và các cư dân lưu trú trong các cơ sở này để 
giúp ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Dưới đây là câu trả lời cho các câu 
hỏi về kế hoạch kiểm tra toàn tiểu bang này.   

 
Ai sẽ được kiểm tra? 
Tất cả cư dân sẽ được xét nghiệm COVID-19. Nhân viên cũng sẽ bắt buộc phải 
thực hiện các xét nghiệm này. 
 
Ai sẽ thực hiện xét nghiệm? 
Một nhân viên chăm sóc sức khỏe của cơ sở hoặc một công ty xét nghiệm được 
chính quyền tiểu bang phê duyệt.  
 
Điều gì xảy ra trong một cuộc xét nghiệm? 
Các mẫu xét nghiệm được lấy từ mũi và miệng. Việc thu thập mẫu xét nghiệm có 
thể không thoải mái vì tăm bông phải được lấy từ sâu bên trong mũi.  
 
Ai sẽ trả tiền cho các xét nghiệm này? 
Các công ty bảo hiểm sức khỏe, bao gồm cả Medicare và Medicaid, và Chính 
quyền Tiểu bang Oregon.  

Tôi sẽ được thông báo về kết quả xét nghiệm bằng cách nào? 
Các cá nhân sẽ được thông báo về kết quả xét nghiệm một cách bảo mật thông 
qua nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ hoặc thành viên của nhân 
viên chăm sóc sức khỏe tại cơ sở.  
 
Nếu xét nghiệm cho kết quả dương tính thì sao? 
Nếu một cư dân xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19, cư dân này 
và bất kỳ người ra quyết định được chỉ định, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe của họ và nhân viên chăm sóc sức khỏe tại cơ sở sẽ xác định nhu cầu 
chăm sóc của họ. Để đảm bảo những người khác không bị mắc bệnh, các cư 
dân này sẽ được cung cấp thông tin về cách ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 
sang người khác và bao gồm cả việc cách ly khỏi những cư dân khác cho đến 
khi họ không còn khả năng có thể lây lan COVID-19. Một nhân viên có kết quả 
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xét nghiệm dương tính và không có các triệu chứng sẽ có thể trở lại làm việc sau 
ít nhất 10 ngày kể từ khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính.  
 
Có ai khác sẽ nhận được kết quả kiểm tra này, và thông tin này sẽ được 
chia sẻ không? 
Các kết quả xét nghiệm là thông tin sức khỏe cá nhân được bảo vệ tối cao và chỉ 
dành cho quý vị, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị và nhân 
viên chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở chăm sóc dài hạn. Kết quả xét nghiệm 
dương tính bảo mật cũng sẽ được chia sẻ với cơ quan y tế cộng đồng địa 
phương để nhân viên y tế có thể liên hệ với bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm 
dương tính với COVID-19 nhằm xác định ai khác có thể đã bị phơi nhiễm. Cơ 
quan Quản lý Y tế Oregon cũng sẽ sử dụng thông tin bảo mật từ xét nghiệm để 
hiểu rõ về cách COVID-19 lan truyền trong các cơ sở chăm sóc dài hạn ra sao.  
 
Điều gì xảy ra nếu tôi không muốn được xét nghiệm? 
Cư dân có quyền từ chối xét nghiệm, nhưng nếu một cư dân bắt đầu có biểu 
hiện các triệu chứng, họ có thể cần phải được cách ly khỏi các cư dân khác. Nếu 
cư dân có thắc mắc về quyền của mình, họ có thể liên hệ với Thanh Tra Viên 
Chăm Sóc Dài Hạn Của Tiểu Bang Oregon theo số 800-522-2602, 503-378-6533 
hoặc gửi email đến ltco.info@oregon.gov.  
 
Nhân viên tại các cơ sở chăm sóc dài hạn được cấp phép bắt buộc phải được 
xét nghiệm. Mọi câu hỏi về chính sách của tiểu bang này có thể được gửi tới địa 
chỉ email SOQ.LTCInfo@dhsoha.state.or.us.   
 
Tôi có được biết nếu hàng xóm, bạn bè hoặc một thành viên của nhân viên 
trong cộng đồng của tôi nhiễm COVID-19 không? 
Không. Tên của các cá nhân mà xét nghiệm dương tính sẽ không được chia sẻ. 
Tuy nhiên, nếu hàng xóm hoặc bạn bè nhiễm COVID-19 và nói với quý vị rằng 
họ có thể đã tiếp xúc với quý vị, quý vị sẽ được thông báo về nguy cơ tiềm ẩn 
đó.  
 
Tôi sẽ nói chuyện với ai nếu tôi lo lắng, nếu tôi bị áp lực buộc phải tham 
gia xét nghiệm, hoặc tôi đang bị ngược đãi? 
Hiện có sẵn các trợ giúp để giải quyết các mối quan tâm bằng cách sử dụng các 
nguồn lực hỗ trợ sau:  

Cư dân có thể liên hệ với Thanh Tra Viên Chăm Sóc Dài Hạn Tại Tiểu Bang 
Oregon theo số 800-522-2602, 503-378-6533 hoặc gửi email đến 
ltco.info@oregon.gov.  
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Nhân viên cơ sở có quan ngại nên liên hệ: SOQ.LTCInfo@dhsoha.state.or.us. 

Khiếu nại về các vi phạm của nhân viên và quyền công dân của cư dân nên 
được chuyển đến Văn Phòng Bênh Vực Thống Đốc theo số điện thoại (503) 
945-6904, 800-442-5238 hoặc đến địa chỉ email dhs.info@state.or.us.  

Để báo cáo lạm dụng người lớn tuổi hoặc người trưởng thành bị khuyết tật, vui 
lòng gọi cho Đường Dây An toàn của Bộ Xã hội Tiểu Bang Oregon tại số  
1-855-503-SAFE (7233). 

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ 
nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên hệ Văn Phòng Cơ Quan 
Phục Vụ Người Cao Niên Và Người Khuyết Tật của Bộ Xã hội (Office of 
Aging and People with Disabilities) tại địa chỉ email 
APD.Communications@dhsoha.state.or.us.  
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