
 BẢN TIN VỀ TÌNH HÌNH COVID-19 NGÀY 14 THÁNG 11, 2020 

Các địa điểm xét nghiệm COVID-19 mới sẽ được mở ra trên khắp Minnesota; Chương trình 

đặt hàng bằng thư hiện có sẵn trên toàn tiểu bang. 

Minnesota đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch. Chúng ta hiện có mức kỷ lục về những trường hợp 

(lây nhiễm) mới, số người nhập viện cao, và sự lây lan trong cộng đồng ngày càng tăng. Đồng thời, chúng tôi cũng 

biết thuốc chủng ngừa đầy hứa hẹn hiện đang bước vào giai đoạn phát triển mới. 

Ngay bây giờ, công việc của chúng ta là bắc cầu nối cho một ngày khi thuốc chủng ngừa an toàn và hiệu quả 

được phổ biến rộng rãi. Chúng ta thực hiện điều đó bằng cách cùng nhau làm việc để hạn chế tác hại của COVID-

19 trong với gia đình và cộng đồng của chúng ta, thông qua những bước đơn giản mà chúng ta biết sẽ tạo ra sự 

khác biệt. Điều đó bao gồm việc giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, tránh xa đám đông, ở nhà khi bị đau ốm và đi 

xét nghiệm khi thích hợp. 

Các địa điểm xét nghiệm COVID-19 sẽ mở cửa trên khắp Minnesota trong những tuần tới. Mười trong số các địa 

điểm xét nghiệm sẽ là những công xưởng của Vệ Binh Công Hoà (National Guard Armories) ở Albert Lea, Anoka, 

Crookston, Fairmont, Hibbing, Hutchinson, Inver Grove Heights, Morris, Stillwater và Wadena (xem danh sách đầy 

đủ bên dưới). Đia điểm thứ  11 sẽ ở khu vực phía tây thành phố. 

Tất cả các địa điểm xét nghiệm mới, cũng như chương trình đặt hàng qua thư, đều để xét nghiệm COVID-19 cho 

bất cứ cư dân Minnesotan nào muốn thử nghiệm, dù họ có triệu chứng hay không, và không cần phái cỏ bảo hiểm. 

Quý vị vui lòng truy cập trang mạng của Bộ Y tế Minnesota để tìm các địa điểm xét nghiệm gần vị trí của mình. 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/index.html 

Một số trang mạng cũng sẽ cung cấp xét nghiệm đường mũi, những nơi khác sẽ cung cấp xét nghiệm nước bọt 

(nước miếng). Nhhững nơi này sẽ tiếp tục hoạt động cho đến ít nhất là cuối năm để cung cấp năng lực xét 

nghiệm đã được xác định trên toàn tiểu bang. 

Ngoài 11 địa điểm thử nghiệm mới, chương trình Xét nghiệm COVID-19 Tại gia COVID-19 Test at Home  hiện 

cũng có sẵn cho tất cả các cư dân Minnesota  trên toàn tiểu bang. 

Thông qua chương trình Xét nghiệm COVID-19 Tại gia COVID-19 Test at Home, bất cứ ai ở Minnesota đều có thể 

yêu cầu đặt xin bộ xét nghiệm nước bọt (nước miếng) tại nhà mình với dịch vụ vận chuyển cấp tốc. 

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về chương trình Kiểm tra COVID-19 Tại gia và tìm đường dẫn (link) để đặt bộ Xét 

nghiệm COVID-19 Tại gia ở đây: COVID-19 Test at Home. 
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