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Cần làm gì để được xét nghiệm COVID-19  
Có nhiều cách để được xét nghiệm COVID-19 ở quận LA   
 
 
 

 
XÉT NGHIỆM MIỄN PHÍ  

 

Nếu quý vị có bảo hiểm y tế, cách tốt nhất là liên lạc với bác sỹ hoặc chương trình bảo hiểm của quý vị để 
được xét nghiệm. Các bác sỹ và bảo hiểm y tế có trách nhiệm cung cấp xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho 
bệnh nhân của mình.    
Nếu trường học hay nơi làm việc của quý vị yêu cầu xét nghiệm, hãy làm thông qua sở làm hoặc trường học.  
Đừng lo ngại nếu quý vị không có bảo hiểm y tế. Có nhiều cách để được xét nghiệm miễn phí tại Quận LA. 

 
Tới một địa điểm xét nghiệm 
 

Các cơ sở do Quận điều hành 
o Nếu không có bảo hiểm sức khoẻ, quý vị có thể được một xét nhiệm miễn phí tại một Phòng 

khám với Y tá (Nurse only clinic) thuộc Trung tâm Y tế Công cộng, không phụ thuộc vào tình 
trạng di trú của quý vị. Nếu có bảo hiểm sức khoẻ, quý vị phải xuất trình thông tin về bảo 
hiểm. 

o Có xét nghiệm dành cho trẻ em ở mọi độ tuổi 
o Có các loại xét nghiệm PCR và kháng nguyên 

o Truy cập ph.lacounty.gov/chs/NurseClinic.pdf	(Spanish) để biết địa điểm và giờ làm việc. 
 

Trung tâm y tế hoặc nhà thuốc  
Vào trang mạng Địa điểm xét nghiệm COVID-19 cộng đồng của HHS để tìm nơi xét nghiệm miễn 
phí hoặc với chi phí thấp. 
o Nếu quý vị không có bảo hiểm, trung tâm y tế có thể yêu cầu quý vị ghi danh vào một chương 

trình của chính phủ, thí dụ như Medi-Cal, để họ có thể được bồi hoàn chi phí xét nhiệm. 
o Nếu có bảo hiểm, quý vị có thể cần cung cấp thông tin bảo hiểm. 
o Nếu quý vị không thể hoặc không muốn cung cấp thông tin bảo hiểm, một số địa điểm có thể 

tính một khoản chi phí phù hợp với lợi tức của quý vị. 
Nhiều nhà thuốc cung cấp xét nghiệm COVID-19 miễn phí. Vui lòng vào trang nhà của họ hoặc gọi 
điện thoại để kiểm tra liệu họ có yêu cầu lấy hẹn hay tính tiền phí. Để biết thông tin về các nhà thuốc 
hoạt động độc lập, hãy vào trang doineedacovid19test.com. 

 
Nhận một bộ xét nghiệm kháng nguyên miễn phí  
 

Quý vị sẽ tự lấy mẫu và tự làm xét nghiệm. Kết quả “tự xét nghiệm” thường có trong vòng 10-30 phút.  
Bộ xét nghiệm kháng nguyên vẫn có thể sử dụng được khi đã qua ngày hết hạn. Kiểm tra xem liệu vạch kiểm soát còn 
được nhìn thấy rõ không và cùng mầu in trên hướng dẫn không. Vào trang ph.lacounty.gov/covidselftest để biết chi 
tiết.  

 
Nhận qua bưu điện từ Chính quyền Liên bang – dành cho tất cả các hộ gia đình 
Mỗi hộ gia đình có thể yêu cầu bốn bộ xét nghiệm miễn phí được gửi về nhà qua US Postal Service. 
Đặt yêu cầu tại covidtests.gov hoặc gọi số 1-800-232-0233. 
 
Nhận qua bưu điện từ Y tế Công cộng – dành cho người trên 65 tuổi hoặc không thể rời khỏi 
nhà. Cư dân tại Quận LA nếu trên 65 tuổi hoặc không thể rời khỏi nhà có thể yêu cầu hai bộ xét 
nghiệm miễn phí. Xét nghiệm sẽ được gửi đến trong vòng 5 ngày làm việc. 
 
 

Tại Điểm Chích ngừa Đa dịch vụ của Y tế Công cộng. 
Vào trang ph.lacounty.gov/vaccinepods hoặc tải lịch làm việc xuống để biết địa điểm và giờ làm việc. 
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Tại cộng đồng của quý vị  
Bộ xét nghiệm miễn phí có thể được nhận tại nhiều thư viện, ngân hàng thực phẩm, trung tâm người 
cao niên, và những tổ chức địa phương khác. Tìm một thư viện ở gần quý vị. 

 
 

Tại một hiệu thuốc, dùng thẻ Medi-Cal hay Medicare của quý vị 
Lấy thẻ Medi-Cal hoặc Medicare của từng thành viên gia đình. Xuất trình thẻ cho dược sỹ tại 
cửa sổ nhận đơn thuốc. Quý vị có thể yêu cầu 8 bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà, miễn phí cho 
mỗi người, mỗi tháng. 

 
Sử dụng các chương trình bảo hiểm sức khoẻ khác 
Đa số mọi người có bảo hiểm sức khoẻ có thể nhận tối đa 8 bộ xét nghiệm tại nhà cho mỗi người 
trong chương trình bảo hiểm. Có nhiều cách để nhận bộ xét nghiệm qua bảo hiểm sức khoẻ, bao 
gồm: 

• Yêu cầu gửi bộ xét nghiệm tới nhà quý vị. 
• Đến lấy bộ xét nghiệm miễn phí tại nhà thuốc. 

• Mua bộ xét nghiệm từ nhà thuốc hoặc cửa hàng bán lẻ khác và giữ lại hoá đơn. Quý vị có thể 
trình hoá đơn và nhận lại toàn bộ hoặc một phần số tiền đã chi. Xét nghiệm phải là loại được 
FDA cho phép sử dụng.  

Gọi cho bảo hiểm sức khoẻ của quý vị hoặc truy cập trang mạng của họ để biết hướng dẫn. Để biết thêm thông tin, 
vào trang Làm thế nào để nhận bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà miễn phí của CMS. 
 
Liên lạc với bác sỹ hoặc bảo hiểm sức khoẻ của quý vị 

 
Nếu quý vị có bảo hiểm, hãng bảo hiểm phải chi trả toàn bộ chí phí xét nghiệm nếu bác sỹ yêu cầu làm xét 
nghiệm. Quý vị không bắt buộc phải có triệu chứng để được yêu cầu làm xét nghiệm. 
 
Các hãng bảo hiểm có thể không chi trả chi phí xét nghiệm COVID-19 nếu đây là một phần của 

chương trình trở-lại-làm-việc của nhân viên. Nếu chủ thuê mướn quý vị yêu cầu xét nghiệm, hãy xét nghiệm thông 
qua nơi quý vị làm việc. 
 
 

f 

XÉT NGHIỆM CHO TRẺ EM 
 
 

• Nếu con em quý vị có triệu chứng, tốt nhất là cho trẻ làm xét nghiệm tại văn phòng bác sỹ của trẻ 
hoặc trung tâm y tế địa phương. N ế u  q u ý  v ị  c ầ n  t r ợ  g i ú p  t ì m  b á c  s ỹ ,  h ã y  g ọ i  2-1-1 
hoặc vào trang 211LA. Quý vị cũng có thể tìm một trung tâm y tế gần nhà tại trang HRSA.gov. 

• Nhiều địa điểm được quận tài trợ xét nghiệm cho trẻ em ở mọi độ tuổi.  Tuy vậy, hãy kiểm tra 
trước khi quý vị tới. 

• Độ tuổi giới hạn khác nhau tuỳ theo từng nhà thuốc – Walmart/Quest Diagnostics xét nghiệm cho 
trẻ từ 2 tuổi trở lên, CVS Health và Walgreens xét nghiệm trẻ từ 3 tuổi trở lên và Rite Aid xét 
nghiệm trẻ từ 4 trở lên. Đối với các nhà thuốc độc lập, vui lòng xem trang doineedacovid19test.com. 

• Nếu quý vị định sử dụng xét nghiệm kháng nguyên, kiểm tra độ tuổi quy định ngoài vỏ hộp. 
 

 


