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Thủ tục tiếp nhận xét nghiệm PCR virus Corona chủng mới (PCR ngoại trú) 

~ Có phải bạn bị lây nhiễm virus Corona chủng mới không? ~ 

 

Trước hết hãy gọi điện đến bệnh viện bạn hay tới khám, và sau đó làm theo các 

bước sau đây để đăng ký kiểm tra. 

 

1. Tới thăm khám tại bệnh viện bạn đã gọi điện tới và đặt hẹn xét nghiệm 

PCR (PCR ngoại trú) 

 

Bác sỹ sẽ khám và quyết định có cần xét nghiệm PCR hay không. 

Khi quyết định cần xét nghiệm PCR, bệnh viện sẽ đặt hẹn. 

Bệnh viện sẽ đưa cho bạn phiếu “Phiếu xác nhận hẹn xét nghiệm”. 

 “Phiếu xác nhận hẹn xét nghiệm” có ghi ngày giờ và địa điểm làm xét nghiệm 

PCR. 

Nếu bạn mệt mỏi quá và không tới xét nghiệm PCR (PCR ngoại trú) được, hãy điện 

thoại tới bệnh viện, và thông báo không tới xét nghiệm PCR. 

 

2. Tiến hành xét nghiệm PCR (PCR ngoại trú) 

Hãy tới đúng địa điểm theo ngày, giờ hẹn xét nghiệm ghi trên “Phiếu xác nhận hẹn 

xét nghiệm”. Phải đến đúng thời gian trong giấy hẹn. 

2 đến 3 ngày sau khi xét nghiệm sẽ có kết quả.  

Cho đến khi có kết quả xét nghiệm, hãy không đi ra ngoài. 

 

Nếu thấy cơ thể mệt mỏi hơn hãy gọi tới bệnh viện (1. Bệnh viện nơi đã gọi tới) 

 

 3.  Liên lạc thông báo kết quả xét nghiệm PCR (PCR ngoại trú) 

Bệnh viện (1. Bệnh viện nơi đã gọi tới) sẽ liên lạc với bạn. 

 

１） Nếu bạn được báo là xét nghiệm dương tính (lây nhiễm virus Corona chủng mới),  

thì bác sỹ sẽ khám bệnh trạng. 

Bác sỹ sẽ quyết định “Bạn” sẽ, hay không “nhập viện”.  

Trung tâm bảo vệ sức khoẻ sẽ gọi điện tới bạn. 

Trung tâm bảo vệ sức khoẻ sẽ thực hiện điều tra về “những đối tượng tiếp xúc 

gần (những người giao tiếp với bạn)”.  

Mong bạn hãy hợp tác. 
 

２） Nếu kết quả xét nghiệm PCR âm tính (không bị lây nhiễm Corona chủng mới) 

Hãy ở trong nhà mình cho tới khi khoẻ hẳn. 
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Hãy tuân thủ việc tránh 3 tập trung (tập trung nơi kín, tập trung nơi đông, và tập 

trung giao tiếp gần), và tuyệt đối tuân thủ việc che mũi, miệng khi ho, hắt hơi 

bằng khẩu trang, khăn giấy, khăn tay, hay cánh tay áo. 
 
 

Thông tin liên hệ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tokyo Coronavirus Support Center for Foreign Residents 

Trung tâm hỗ trợ cuộc sống do Corona dành cho người nước ngoài tại Tokyo. 

Có thể trao đổi nhờ giúp đỡ nếu gặp khó khăn do COVID 19. 

Tel : 0120-296-0004 

Thời gian 10:00~17:00 ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6  

(nghỉ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ) 

Có thể trao đổi bằng tiếng nước ngoài. Có phiên dịch. 

Tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội quốc tế Hachioji 

 

Địa chỉ 1-9 Asahicho, Hachioji Square build, lầu 11 

Tel: 042-642-7091 

E-mail：802_kk@jcom.zaq.ne.jp 

URL：https://www.facebook.com/hachiojikokusaikyokai 

Open: Monday-Saturday 10AM-5PM 
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