
Dòng chủ đề: Ghi Danh Xét Nghiệm Sàng Lọc OHSU K-12 

COVID-19  

Các học sinh và gia đình PPS K-12 thân mến, 

PPS đang hợp tác với OHSU để cung cấp xét nghiệm COVID-19 hàng tuần miễn phí cho học sinh. 

Việc tham gia vào chương trình này là hoàn toàn tự nguyện nhưng được khuyến khích. Học sinh 

PPS có thể tham gia chương trình bất kể tình trạng tiêm chủng. Các học sinh tham gia sẽ gửi các 

mẫu nước bọt trong ống nghiệm có dán nhãn sẵn cho trường học của các em vào một ngày 

được chỉ định on a designated day mỗi tuần, bất kể có các triệu chứng hay không. Các trường 

học sẽ bắt đầu thu thập mẫu nước bọt bắt đầu từ Ngày 27-29 Tháng 9.  

Có gì mới? 

● Ghi Danh: Phụ huynh/người giám hộ có thể bắt đầu ghi danh cho học sinh qua Cổng 

Thông Tin Trực Tuyến MỚI của OHSU OHSU’s NEW Online Portal. Nếu quý vị không thể 

ghi danh vì bất kỳ lý do gì, xin gọi Ban Hỗ Trợ OHSU theo số (503) 418-8500. 

● Ống Nghiệm: Các ống nghiệm mới, được dán nhãn trước với mã vạch có thể quét được 

sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ nhận thư của quý vị và sẽ đến trong vòng một tuần sau 

khi ghi danh. Các bộ thử nghiệm từ năm ngoái không thể sử dụng được, vì vậy hãy vứt 

chúng đi. 

● Mẫu Nước Bọt: Nước bọt để xét nghiệm có thể được thu thập vào đêm hôm trước hoặc 

buổi sáng ngày xét nghiệm của trường học. Xin sử dụng bảng tính spreadsheet này để 

biết ngày xét nghiệm của học sinh. 

● Kết Quả Xét Nghiệm: Phụ huynh sẽ nhận được một email yêu cầu đăng nhập vào cổng 

trực tuyến www.labfinder.com/ohsu để xem kết quả khi có sẵn. 

● Các địa điểm thu nhận mẫu xét nghiệm bổ sung: Nếu quên ngày xét nghiệm hàng tuần, 

OHSU đã thêm 3 địa điểm thu nhận mẫu xét nghiệm trong khu vực thành phố Portland. 

o Doernbecher Child Development Rehabilitation Center - 707 S Gaines Street, 

Portland, OR 97239  

o Primary Care Clinic at Gabriel Park - 4411 S Vermont Street, Portland, OR 97219 

o Richmond Family Health Center - 3930 SE Division Street, Portland, OR 97202 

 

Điều gì vẫn không thay đổi? 

● Các gia đình không phải trả phí khi tham gia vào chương trình xét nghiệm sàng lọc OHSU 

COVID-19. 

● OHSU sử dụng xét nghiệm phân tử PCR  có độ chính xác cao. 

● Học sinh sẽ mang mẫu nước bọt đến trường vào ngày xét  nghiệm đã được ấn định. 

● Y tá OHSU sẽ gọi cho phụ huynh/người giám hộ của những học sinh có kết quả xét 

nghiệm dương tính hoặc xét nghiệm không xác định được đối với vi rút SARS-CoV-2 gây 

ra COVID-19. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YJ5dOqJA5-r4r7TlQn2YjfjcevRxFV8CzAIgeP9MLyA/edit#gid=0
https://www.labfinder.com/ohsu/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YJ5dOqJA5-r4r7TlQn2YjfjcevRxFV8CzAIgeP9MLyA/edit#gid=0
http://www.labfinder.com/ohsu
https://news.ohsu.edu/2020/11/12/ohsu-health-offers-guidance-on-testing-for-covid-19


 

Truy cập trang web Chương Trình Xét Nghiệm Sàng Lọc K-12 của OHSU tại 

http://www.ohsu.edu/k12testing, liên lạc với nhóm hỗ trợ OHSU tại  k12covidtesting@ohsu.edu, 

hoặc gọi (503) 418-8500 để biết thêm thông tin. 
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