
Hướng dẫn thu thập & xử lý mẫu vật

Hướng dẫn dùng bộ kit lấy mẫu tại nhà
 

KẾT HỢP MẪU THỬ GIỮA MÁ/MŨI Ở CẢ HAI BÊN
 

  

Việc sử dụng gương có thể hỗ trợ bạn trong việc lấy mẫu.

   

 

 

 

 

 
Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại
www.LifeLabs.com/COVIDkit
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Cẩn thận bẻ que tăm và
để phần kia rơi xuống

đáy lọ vào trong chất lỏng.

 
           

  

 Rửa tay bằng xà phòng và
nước và lau thật khô.

 

 

Vặn chặt nắp ống một cách an toàn
Quan trọng: Các mẫu bị rò rỉ sẽ bị từ
chối vì lý do an toàn và chất lượng.

Bảo quản ống ở nhiệt độ phòng 
và làm theo hướng dẫn đóng 

gói mẫu của bạn.

Lấy tăm bông ra khỏi gói và 
cầm sao cho đúng vạch trên 
que tăm. Điều này sẽ ngăn 

ngừa việc vô tình làm gãy tăm 
bông trong quá trình thu thập.

Để tránh nhiễm bẩn, hãy đảm bảo tăm bông 
không tiếp xúc với tay của bạn hoặc bất kỳ bề 

mặt nào trước khi thu thập. Nếu dụng cụ bị 
nhiễm bẩn, hãy sử dụng một bộ dụng cụ mới. 

Quan trọng: KHÔNG làm ẩm hoặc làm ướt 
tăm bông trước khi thu thập.

Đưa miếng gạc vào miệng,
giữa má và nướu dưới ở
một bên và xoay miếng
gạc 3 lần để đảm bảo

miếng gạc được ẩm. Lặp
lại ở phía bên kia.

Sử dụng cùng một tăm bông, 
lặp lại cho lỗ mũi còn lại. Xoay 

tăm bông thêm 15 giây.

Nắm chặt hai đầu quấn của túi 
tăm bông đã bọc kín và từ từ 

bóc màng bọc xuống để lộ 
phần đầu tăm bông. Không gỡ 

hoàn toàn gói tăm bông ra.

Lấy bộ dụng cụ lấy mẫu hai bên
mũi. Đảm bảo rằng ống thu gom

có chứa sẵn chất lỏng và chất lỏng
không bị vẩn đục.

Rửa tay bằng xà
phòng và nước và lau

thật khô.

Các hướng dẫn thu thập mẫu sau đây nhằm giúp bạn lấy mẫu trong mũi ở cả hai 
bên cho xét nghiệm COVID-19 trong cuộc hẹn lấy mẫu ảo của bạn. Trước khi vào 
cuộc hẹn để lấy mẫu có người quan sát của bạn, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn.

Vặn mở nắp ống, đặt nghiêng ngay trên 
một bề mặt phẳng hoặc trong phần 

được chỉ định của bộ dụng cụ. Không 
làm tràn chất chứa trong ống.

Đặt ngay tăm bông vào ống vận 
chuyển sao cho vạch bẻ gãy 
ngang với mép trên của ống.
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Bỏ phần trên của que tăm
vào thùng rác thông thường.
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Ghi họ tên, ngày tháng năm 
sinh và ngày giờ thu thập của 
bạn trên nhãn rồi dán vào ống.
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Cho tăn bông vào bên trong lỗ mũi khoảng
1 cm (0,5 inch). Xoay tăm bông quanh bề
mặt bên trong của lỗ mũi trong 15 giây.
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Đăng ký bộ kit này tại 
LifeLabs.com/COVIDkit

Đặt lịch hẹn để lấy mẫu có người quan 
sát với kỹ thuật viên được đào tạo

Không tuân theo các hướng 
dẫn này sẽ dẫn đến việc mẫu 

của bạn bị từ chối.

Hướng dẫn đóng gói mẫu của bạn

a b c d

e f g h

i j k l

Để có dịch vụ nhanh hơn, đặc biệt là vào cuối 
tuần, hãy gửi bộ kit đã đóng gói của bạn tại một 
địa điểm lấy hàng ở gần. Các lựa chọn địa điểm 
trong khu vực của bạn có thể được tìm thấy tại 

www.lifelabs.com/pickup-or-drop-off-of-
collection/. Vui lòng theo dõi hướng dẫn lấy 

hàng cụ thể cho khu vực của bạn. Hoặc có thể 
gọi cho FedEx theo số 1-866-338-0456 từ 08:30 
đến 19:00 EST từ Thứ Hai đến Thứ Sáu để lên 

lịch nhận hàng vào ngày hôm sau.

Dán nhãn vận chuyển 
FedEx lên túi.

Đặt toàn bộ hộp dụng 
cụ vào túi nhựa trắng 

và niêm phong.

Dán con dấu chống giả mạo 
ở mép dưới cùng của hộp.

Đóng các nắp trên hộp.Đặt túi giấy bạc vào hộp
dụng cụ của bạn.

Đặt túi đựng sinh học bên 
trong túi giấy bạc và dán kín.

Gấp giấy yêu cầu của bạn và 
đặt nó vào túi bên ngoài của 

túi đựng sinh học.

Sau khi đặt vào, hãy niêm phong cẩn 
thận túi đựng sinh học và đảm bảo nó 

được niêm phong hoàn toàn.

Đặt miếng thấm hút 
vào túi cùng với ống 

mẫu của bạn.

Đặt ống mẫu được đậy nắp an 
toàn vào túi đựng sinh học có 

trong bộ dụng cụ của bạn.

Kiểm tra xem nắp trên
ống lấy mẫu của bạn đã

được vặn chặt chưa.

QUAN TRỌNG
CẦN BIẾT
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Ghi chú: Các mẫu không có người 
quan sát sẽ bị từ chối. Bạn phải từ 16 
tuổi trở lên để tự thực hiện lấy mẫu 
trong hai mũi.


