
THÔNG BÁO VỀ  VIỆC XÉT NGHIỆM COVID-19 MIỄN PHÍ TẠI MINNESOTA 
               DO CƠ QUAN XÃ HỘI VIỆT NAM MINNESOTA CHUYỂN TIẾP 
 

Kính thưa quý đồng hương người Việt tại Minnesota, 

Chúng ta hiện đang bước vào giai đoạn 3 của kế hoạch "Giữ An Toàn MN" nhằm từng bước tái mở cửa tiểu bang. 
Với giai đoạn này, rất nhiều cơ sở kinh doanh sản xuất, các cửa tiệm, những nơi thờ phượng tôn giáo đều được cho 
mở cửa nếu có những kế hoạch bảo đảm an toàn cho mọi người.  

Bắt đầu từ ngày 10 tháng Sáu, Bộ Y Tế quy định cụ thể như sau: 

• Những tụ điểm tôn giáo như chùa chiền, nhà thờ v.v..được phép tăng sức chứa lên 50% so với thể lượng 
bình thường, và/hoặc số người được phép tham gia tối đa là 250, bất kể đám cưới hay đám tang, bên 
trong hay bên ngoài nơi thờ phượng. Mọi người được khuyến khích đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 6 
feet.   

• Những tiệm làm móng, tóc, xâm: sức chứa được tăng lên tới 50%, nhưng bắt buộc phải làm hẹn. Thợ và 
khách đều bắt buộc phải đeo khẩu trang. 

• Những phòng tập thể dục, yoga, võ đường: dù bên ngoài hay trong nhà cũng chỉ được chứa tới 25% thể 
lượng, và/hay không được quá 250 người một lúc. Tất cả mọi người đều được khuyến khích đeo khẩu 
trang (trừ khi ăn) và giữ khoảng cách 6 feet. 

• Trường học, nhà trẻ: Được phép mở nhưng phải theo hướng dẫn và kiểu mẫu của CDC và Bộ Y Tế. 

• Nhà hàng: được phép tiếp khách bên trong tới 50% sức chứa, và/hoặc miễn sao không quá 250 người. 
Nhân viên phục vụ được khuyến khích đeo khẩu trang. Khách hàng bắt buộc phải gọi vào đặt bàn trước. 
Việc giao thức ăn bên ngoài vẫn được cho phép như thường lệ.  

https://mn.gov/covid19/for-minnesotans/stay-safe-mn/stay-safe-plan.jsp 

Nhằm đẩy mạnh việc truy tầm nguồn lây nhiễm COVID-19, Bộ Y Tế Minnesota kêu gọi tất cả mọi người cùng tham 

gia vào những đợt xét nghiệm miễn phí như sau: 

• Ai được xét nghiệm miễn phí?: tất cả cư dân tại Minnesota, đặc biệt là những ai tham gia biểu tình hoặc tụ 

tập đông người trong những ngày qua tại các khu vực Bắc & Nam Minneapolis cũng như tại St Paul dù có 

hay không có triệu chứng. Sẽ có thông dịch viên qua đường giây điện thoại nếu quý vị cần giúp đỡ 

• Thời gian: từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều mỗi ngày mùng 9,10,16,17,23, 24 tháng Sáu. 

• Địa điểm: Các nhân viên y tế sẽ chờ đón quý vị tại những địa điểm sau. 

Tại Minneapolis:  

1. Holy Trinity Church (đi bộ vào): 2730 East 31st Street, Minneapolis, MN 55406      

2. Sabathani Community Center (chủ yếu dành cho người láo xe ve một số ít người đi bộ vào):   

310 East 38th Street, Minneapolis, MN 55409 

3. New Salem Baptist Church (đi bộ vào): 2507 Bryant Avenue North,  Minneapolis, MN 55411 

Tại Saint Paul: 

Oxford Community Center (Jimmy Lee) (chủ yếu dành cho người lái xe và một số ít người đi bộ vào)   



270 Lexington Parkway North, St. Paul, MN 55104 

Nếu quý vị ở những khu ngoại thành, xin vào đây để tìm địa điểm xét nghiệm:  https://mn.gov/covid19/for-

minnesotans/if-sick/testing-locations/index.jsp  

• Yêu cầu đặc biệt: nếu có thể được, quý vị vui lòng gọi trước để làm hẹn để không phải chờ lâu. Xin báo 

cho chúng tôi biết nếu quý vị cần thông dịch tiếng Việt ở số: (800) 657-3903. 

        Làm hẹn trên mạng:  https://reg.primarybio.com/r/minneapolis 

• Sau khi xét nghiệm:   

Nếu âm tính: một tin nhắn (text message) hay điện thư (email) sẽ được gởi đến ngay khi có kết quả. 

Nếu dương tính: bệnh nhân sẽ được thông báo bằng điện thoại ngay lập tức cùng với những hướng dẫn cần thiết. 

Đường giây khẩn về COVID-19 (có thông dịch): 651-201-3920 hay 1-800-657-3903 

Ngày thường: 8 a.m. to 6 p.m.  Cuối tuần: 8 a.m. to 4 p.m. 

 

Kính chúc quý đồng hương nhiều bình an và may mắn. 

 

Cơ Quan Xã Hội Việt Nam Tại Minnesota 
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