
Hãy chọn một người để kích hoạt bộ 
dụng cụ.
Bạn cần kích hoạt bộ dụng cụ riêng cho từng người một.

+ Thêm người phụ thuộc

Bảng hiển 
thị thông 
tin

Tình trạng 
xét 
nghiệm

Hãy yêu 
cầu trợ 
giúp

<name>

<name>

<name> (người phụ thuộc)
Ngày tháng năm sinh:

<name> (người phụ thuộc)
Ngày tháng năm sinh:

Quay lại



Thêm một người phụ thuộc khác.

Vui lòng nhập thông tin của người phụ thuộc này.

Thêm người phụ thuộc Quay lại

Tên

Ngày tháng năm sinh (NGÀY/THÁNG/NĂM)

Họ

Tôi xác nhận rằng tôi là cha/mẹ/người giám hộ của bệnh nhân này và 

tôi có thẩm quyền hợp pháp để quyết định các vấn đề liên quan đến 

sức khỏe và quản lý các thông tin sức khỏe của họ.

Bảng hiển 
thị thông 
tin

Tình trạng 
xét 
nghiệm

Hãy yêu 
cầu trợ 
giúp

<name>



Nhập ID tổ chức hoặc email đã liên 
kết với chương trình này.

Bước này nhằm đảm bảo rằng tài khoản của bạn sẽ được kết nối với đúng 

chương trình. Xin hãy liên hệ với người quản lý chương trình của mình nếu 

bạn còn chưa rõ cần phải nhập những thông tin gì.

Tiếp tục

Xác nhận bạn hội đủ điều 
kiện.

Bảng hiển 
thị thông 
tin

Tình trạng 
xét 
nghiệm

Hãy yêu 
cầu trợ 
giúp

<name>



Hãy kiểm tra hộp thư đến để xác 
nhận địa chỉ email tổ chức của bạn.

Một email từ support@color.com đã được gửi tới <email address>. Bước 

này là yêu cầu bắt buộc.

Nếu sau 5 phút mà vẫn không thấy email này thì hãy thử tìm trong thư 

mục thư rác của bạn.
Nếu địa chỉ email này chưa đúng thì hãy quay lại màn hình trước và nhập 

lại địa chỉ chính xác.



Bạn đã sẵn sàng để kích hoạt bộ 
dụng cụ của mình chưa?

Nếu bạn đã chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ của mình, bạn có thể kích hoạt nó 

ngay bây giờ. Nhớ rằng bạn cần phải giao lại bộ dụng cụ đã kích hoạt nội 

trong ngày mà bạn lấy mẫu. 


Nếu bạn chưa có bộ dụng cụ thì hãy đăng nhập lại sau khi bạn đã có nó.

Kích hoạt bộ dụng cụ

Tôi muốn kích hoạt bộ 
dụng cụ của mình.

Bảng hiển 
thị thông 
tin

Tình trạng 
xét 
nghiệm

Hãy yêu 
cầu trợ 
giúp

<name>



Bạn đang kích hoạt một bộ dụng cụ cho <name>.

Vui lòng nhập hết tất cả các thông tin thay mặt họ.

Bài khảo sát trước khi làm xét 
nghiệm
Những câu hỏi này được soạn theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và 

Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Bảng hiển 
thị thông 
tin

Tình trạng 
xét 
nghiệm

Hãy yêu 
cầu trợ 
giúp

<name>

COVID-19 do vi-rút SARS-CoV-2 gây ra. Khi bị nhiễm vi-rút này, tình trạng có thể 

khác nhau từ không triệu chứng cho tới bị bệnh đường hô hấp nguy hiểm tới tính 

mạng. Căn bệnh này đã xuất hiện trên toàn cầu và ở tất cả 50 tiểu bang. Các triệu 

chứng liên quan đến COVID-19 bao gồm ho, thở hụt hơi hoặc khó thở, sốt, ớn lạnh, 

đau cơ, đau đầu, đau họng hoặc mất vị giác hay mất khứu giác.


Bệnh COVID-19 có thể gây ra tình trạng nặng với bất kỳ ai ở bất cứ lứa tuổi nào ngay 

cả khi trước đây không bị bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe; tuy nhiên, nguy cơ bị trở 

nặng với COVID-19 tăng lên theo độ tuổi và xảy ra nhiều nhất với những người lớn 

tuổi. Một số loại bệnh nền cũng có thể làm gia tăng nguy cơ bị trở nặng với COVID-19. 

Sau đây là danh sách liệt kê các bệnh cùng các yếu tố nguy cơ khác có thể dẫn tới 

bệnh trở nặng và gây tử vong.


Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến COVID-19 đồng thời đang bị bất kỳ 

bệnh nào hay yếu tố gây nguy cơ nào dưới đây thì bạn có thể bị gia tăng nguy cơ trở 

nặng với COVID-19; khi đó bạn nên tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe của mình trước khi sử dụng xét nghiệm này:


Bệnh thận mãn tính


COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính)


Bị tình trạng suy giảm miễn dịch (hệ thống miễn dịch bị suy yếu) do cấy ghép nội 

tạng rắn hoặc ghép tủy xương, bị suy giảm miễn dịch, bị HIV, sử dụng corticosteroid 

hoặc sử dụng các loại thuốc gây suy giảm miễn dịch khác


Béo phì (chỉ số thể trọng [BMI] từ 30 trở lên)


Bị các bệnh nghiêm trọng về tim, chẳng hạn như suy tim, bệnh động mạch vành hoặc 

các bệnh về cơ tim


Bệnh hồng cầu hình liềm


Bệnh tiểu đường loại 2


Bệnh hen suyễn (từ trung bình tới nặng)


Bệnh mạch máu não (gây ảnh hưởng đến các mạch máu và sự cung cấp máu cho 

não)


Bệnh xơ nang


Bệnh tăng huyết áp hoặc huyết áp cao


Các bệnh về thần kinh, chẳng hạn như sa sút trí tuệ


Bêṇh gan


Có thai


Bệnh xơ phổi (các mô phổi bị tổn thương hoặc có sẹo)


Hút thuốc lá


Bệnh tan máu bẩm sinh (một loại rối loạn máu)


Bệnh tiểu đường loại 1


Cho dù đang ở bất kỳ tình trạng nào, bạn được khuyến cáo phải đi cấp cứu ngay lập 

tức nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp nào dưới đây với COVID-19:


Khó thở


Bị đau hay bị tức ngực liên tục không dứt


Bị rối loạn


Không thể thức dậy được hoặc không duy trì được tình trạng tỉnh táo


Môi hoặc mặt hơi xanh

Bắt đầu bài khảo sát



Bảng hiển 
thị thông 
tin

Tình trạng 
xét 
nghiệm

Hãy yêu 
cầu trợ 
giúp

<name>

Bạn đang kích hoạt một bộ dụng cụ cho <name>.

Vui lòng nhập hết tất cả các thông tin thay mặt họ.

Hiện tại bạn có thấy mình bị bất kỳ 
triệu chứng nào liên quan tới 
COVID-19 hay không?
Các triệu chứng có thể bao gồm sốt, ớn lạnh, ho, nghẹt mũi, đau họng, khó 

thở, nhức đầu, mệt mỏi, nôn mửa, tiêu chảy hoặc mất vị giác hay mất khứu 

giác.

Có

Không

Tiếp tục

Quay lại



Vui lòng cho biết tất cả các triệu 
chứng liên quan tới COVID-19 mà 
bạn hiện đang gặp phải.
Chọn tất cả các mục phù hợp. Điều này giúp cho các viên chức tìm hiểu 

xem COVID-19 đang tác động tới cộng đồng của bạn như thế nào.

Sốt hoặc ớn lạnh

Ho

Đau họng

Thở hụt hơi hoặc khó thở

Đau đầu

Đau cơ hoặc đau nhức cơ thể

Mệt mỏi

Mất vị giác hoặc mất khứu giác

Tiêu chảy

Buồn nôn hoặc nôn mửa

Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi

Da nhạy cảm

Chán ăn

Tiếp tục

Trước



Trong 24 giờ qua

Trong tuần qua

Cách đây hơn một tuần

Cách đây hơn hai tuần

Bạn bắt đầu gặp các triệu chứng liên 
quan tới COVID-19 khi nào?

Tiếp tục

Trước

Bảng hiển 
thị thông 
tin

Tình trạng 
xét 
nghiệm

Hãy yêu 
cầu trợ 
giúp

<name>



Bạn hiện có đang mang thai hay 
không?

Tiếp tục

Trước

Có

Khô

ng

Tôi không rõ.

Mục này không áp dụng đối 

với tôi.

Bảng hiển 
thị thông 
tin

Tình trạng 
xét 
nghiệm

Hãy yêu 
cầu trợ 
giúp

<name>



Bảng hiển 
thị thông 
tin

Tình trạng 
xét 
nghiệm

Hãy yêu 
cầu trợ 
giúp

<name>

1 Giải thích xét nghiệm 2 Thông tin bệnh nhân 3 Thông tin mã vạch

Bạn đang kích hoạt một bộ dụng cụ cho <name>.

Vui lòng nhập hết tất cả các thông tin thay mặt họ.

Vui lòng xem kỹ thông tin quan 
trọng này về xét nghiệm COVID-19.

Xét nghiệm này nhằm xác định xem liệu bạn có bị 
mắc SARS-CoV-2 (vi-rút gây ra COVID-19) hay 
không (chỉ có ý nghĩa tại thời điểm xét nghiệm).

Xét nghiệm này không xét nghiệm khả năng miễn dịch và 
cũng không xác định được liệu trước đây bạn đã từng bị 
nhiễm vi-rút hay chưa.

Nếu kết quả của bạn là dương tính thì xin hãy liên 
hệ với bác sĩ ngay lập tức.

Chỉ có bác sĩ mới có thể đưa ra chẩn đoán cho bạn. Họ cũng 
có thể cung cấp thông tin về cách chăm sóc cho bản thân bạn 
và giúp bảo vệ những người khác khỏi bị lây nhiễm.

 Bạn có thể đã bị nhiễm vi-rút sau khi làm xét nghiệm.

 Xét nghiệm của bạn có thể cho kết quả âm tính giả. Âm 
tính giả xảy ra do các xét nghiệm không phải là chính 
xác tuyệt đối.

Kết quả âm tính nghĩa là không phát hiện thấy vi-
rút.

Nếu bạn vẫn cảm thấy có các triệu chứng thì vui lòng liên hệ 
với bác sĩ để hỏi xem liệu bạn có cần làm xét nghiệm lại hay 
không, bởi vì:

Color không đưa ra các lời khuyên y tế hay cung cấp các dịch vụ chăm sóc 
y tế. Bạn cần thảo luận với bác sĩ về các kết quả của mình. Kết quả của bạn 
sẽ được chia sẻ với một số cơ quan liên bang, tiểu bang hay địa phương vì 
mục đích sức khỏe cộng đồng, khi luật pháp yêu cầu.

Tôi xác nhận là mình đã đọc, hiểu và đồng ý với các văn bản Chấp thuận 
tham gia chương trình COVID-19, Các điều khoản dịch vụ COVID-19, 
Thông báo về thực thi quyền riêng tư và Chính sách riêng tư của Color. 
Tôi hiểu rằng thỏa thuận của mình đối với từng vấn đề này sẽ được áp 
dụng mỗi khi tôi làm xét nghiệm COVID thông qua chương trình của 
Nhà tài trợ chương trình xét nghiệm Covid trong sáu (6) tháng tới, như 
đã giải thích trong văn bản Chấp thuận tham gia chương trình 
COVID-19, trừ khi tôi liên hệ trước với support@color.com để hủy bỏ sự 
chấp thuận của mình đối với các xét nghiệm tiếp theo.

Tôi đồng ý cho phép chia sẻ các thông tin và kết quả của mình với tổ 
chức của tôi để hướng dẫn xử lý các vấn đề về sức khỏe, an toàn và/

hoặc quy trình quay trở lại nơi làm việc/trường học (xem toàn bộ giấy 
ủy quyền HIPAA).  Tôi hiểu rằng giấy ủy quyền này được áp dụng mỗi 
khi tôi được xét nghiệm thông qua chương trình này.

Tiếp tục

Quay lại

Nếu bạn đang gặp phải các 
triệu chứng nghiêm trọng

Nếu bạn cảm thấy mình đang bị các 
triệu chứng nghiêm trọng hay ngày 
càng xấu đi thì hãy tìm kiếm sự chăm 
sóc y tế ngay lập tức.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến cáo 
tất cả những ai có bất kỳ triệu chứng 
nào dưới đây đều phải được chăm sóc 
y tế ngay lập tức:


Khó thở


Bị đau hay bị tức ngực liên tục không 
dứt


Bị rối loạn


Mất khả năng duy trì tình trạng tỉnh táo 
hoặc không thể thức dậy sau khi ngủ


Môi hoặc mặt hơi xanh



Bạn đang kích hoạt một bộ dụng cụ cho <name>.

Vui lòng nhập hết tất cả các thông tin thay mặt họ.

Chúng tôi cần một số thông tin để 
xác nhận bản đăng ký này.
Tùy thuộc vào loại xét nghiệm trong chương trình của bạn, thông tin này có 

thể sẽ được dùng cho việc chuẩn bị kết quả. Thông tin này cũng có thể 

được dùng để hỗ trợ cho các viên chức thành phố và tiểu bang trong việc 

thu thập dữ liệu để tìm hiểu về những tác động mà COVID-19 gây ra cho 

các cộng đồng.

Tên và ngày tháng năm sinh của bệnh nhân

Tên

MI

Họ

Ngày tháng năm sinh:

Địa chỉ đường phố

Thành phố Tiểu bang Mã ZIP

Địa chỉ

Nhận thức giới tính (tùy chọn)

Nếu muốn, bạn có thể bổ sung thêm thông tin về nhận thức giới tính của 

bệnh nhân này. Chúng tôi luôn cố gắng tối đa để đảm bảo đem lại trải 

nghiệm tốt cho họ.

Chọn một tùy chọn...

Giới tính

Theo quy định, chúng tôi phải thu thập thông tin này.

Nữ

Nam

Phi nhị nguyên giới

Chủng tộc hoặc dân tộc

Chọn một hay nhiều tùy chọn. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 

bệnh Hoa Kỳ (CDC) yêu cầu phải có câu trả lời.

Người Mỹ da đỏ hoặc Bản địa Alaska

Người Châu Á

Người Cam-pu-chia

Người Guam

Người Trung Quốc

Người Hawaii

Người Philippine

Người Samoa

Người Ấn Độ

Người Nhật Bản

Người Hàn

Người Lào

Người Việt

Người Mỹ da đen hoặc gốc Phi

Người Trung Đông

Người Bắc Phi

Người Quần đảo Thái Bình Dương

Người da trắng

Khác

Không rõ

Thông tin liên hệ của cha/mẹ/người giám hộ

Số điện thoại (ưu tiên di động)

Tiếp tục

Quay lại

Tại sao tôi lại được yêu cầu 
cung cấp thông tin vào lúc 
này?

Chúng tôi muốn sau này bạn sẽ được 
lấy mẫu tại địa điểm xét nghiệm một 
cách nhanh chóng và dễ dàng nhất có 
thể. Nếu cung cấp thông tin ngay từ 
bây giờ thì sau này bạn sẽ không bị mất 
thời gian. 


Chúng tôi sẽ nhắn tin cho bạn sau khi 
có kết quả. (Có thể phát sinh phí tin 
nhắn và dữ liệu, hãy trả lời STOP nếu 
bạn không muốn nhận các tin nhắn này 
nữa. Tìm hiểu thêm trong mục Điều 
khoản dịch vụ.) Nếu bạn cho địa chỉ 
email, chúng tôi cũng sẽ gửi email cho 
bạn.


Địa chỉ của bạn sẽ giúp cho các viên 
chức thành phố và tiểu bang nắm được 
phạm vi bùng phát dịch và cách lây lan 
của vi-rút. Chúng tôi sẽ không dùng địa 
chỉ của bạn cho mục đích tiếp thị.

Bảng hiển 
thị thông 
tin

Tình trạng 
xét 
nghiệm

Hãy yêu 
cầu trợ 
giúp

<name>

1 Giải thích xét nghiệm 2 Thông tin bệnh nhân 3 Thông tin mã vạch



Bảng hiển 
thị thông 
tin

Tình trạng 
xét 
nghiệm

Hãy yêu 
cầu trợ 
giúp

<name>

1 Giải thích xét nghiệm 2 Thông tin bệnh nhân 3 Thông tin mã vạch

Bạn đang kích hoạt một bộ dụng cụ cho <name>.

Vui lòng nhập hết tất cả các thông tin thay mặt họ.

Nhập thông tin mã vạch của bạn.
Tìm thông tin mã vạch (bắt đầu bằng chữ D) và số truy cập (bắt đầu bằng 

chữ C) trên ống chứa mẫu của bạn. Nhập các thông tin này vào mục dưới 

đây. Bạn gặp phải vấn đề khó khăn? Hãy yêu cầu trợ giúp.≠

D-__________

Số truy cập

Tiếp tục

Quay lại



Tình trạng 
xét 
nghiệm

Hãy yêu 
cầu trợ 
giúp

<name>

1 Giải thích xét nghiệm 2 Thông tin bệnh nhân 3 Thông tin mã vạch

Vui lòng nhập hết tất cả các thông tin thay mặt họ.

Nhập thông tin mã vạch của bạn.

D-__________

Số truy cập

Tiếp tục

Quay lại

<name>

Hãy đảm bảo nhập đúng thông tin in trên ống 
chứa mẫu của bạn.

Mã vạch: D - 12 - 3456 - 7899


Số truy cập: C - 12345

Chỉnh sửa thông tin này Xác nhận và tiếp tục



Bạn đã kích hoạt bộ dụng cụ của 
mình! Giờ thì hãy lấy mẫu.
Mẫu này cần được giao lại nội trong ngày mà bạn lấy mẫu. Bạn cần phải đọc 
kỹ toàn bộ phần hướng dẫn sử dụng đi kèm với bộ dụng cụ này trước khi 
bắt đầu. Bạn cũng có thể xem tài liệu hướng dẫn trực tuyến.


Sau khi đặt tăm bông vào trong ống chứa mẫu, hãy đảm bảo đóng chặt 
nắp ống bằng cách ấn mạnh xuống.

Bạn sẽ mang mẫu này, đựng trong túi 
chuyên dùng cho các chất sinh học 
nguy hiểm đã cung cấp, tới điểm thu 
thập mẫu xét nghiệm được chỉ định 
cho mình. 


Nếu bạn có câu hỏi gì thì xin liên hệ với 
người thu thập mẫu xét nghiệm 
COVID-19 của mình. 


Xem thông tin chương trình.

Bảng hiển 
thị thông 
tin

Tình trạng 
xét 
nghiệm

Hãy yêu 
cầu trợ 
giúp

<name>



Tạo tài khoản Color của bạn

Họ

Tên

Địa chỉ email

Dài tối thiểu 8 ký tự, ít nhất một chữ thường, một chữ hoa và một số hoặc 
một ký tự đặc biệt.

Hãy yêu 
cầu trợ 

giúp



Xác nhận địa chỉ email của bạn.

Chào Jane,


Để đảm bảo rằng bạn là người duy nhất có quyền truy cập vào tài 
khoản của mình, vui lòng xác nhận địa chỉ email này.

Xin cảm ơn!

Nhóm chuyên trách của Color

support@color.com

Xác nhận địa chỉ email



Bảng hiển thị thông tin COVID-19

Cập nhật thông tin quan trọng

Đã có các kết quả xét nghiệm COVID-19 của bạn từ ngày <date>.

Thông tin chương trình

Đôi điều về chương trình này.


Xem thông tin chương trình

Ghé thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 

(CDC) để cập nhật những thông tin mới nhất về coronavirus 

(COVID-19).

Chuyển tới CDC

Tìm hiểu về coronavirus.

Đã có các kết quả của bạn từ ngày <date>.

Xem kết quả

Tình trạng xét nghiệm Hãy yêu cầu trợ giúpEN

View All Tests

© 2020 Color, Inc.
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Xem kết quả

Đã có các kết quả xét nghiệm 
COVID-19 của bạn.

Chúng tôi đã phân tích xong mẫu mà bạn lấy ngày <date>. 


Ghé thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) để 
cập nhật những thông tin mới nhất về coronavirus (COVID-19).



Color: Đã có các kết quả xét 
nghiệm COVID-19 từ ngày 
<date>. https://URL


