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COVID-19 & HEALTH INFORMATION 

  

Quá trình dành cho những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 

Vì các ca nhiễm Omicron ngày càng gia tăng, thông tin bên dưới sẽ giúp cộng đồng biết nên làm gì nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. 

 

Từ ngày 16 tháng 2, những người có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được nhận tin nhắn từ số 2328, kèm theo mã truy cập và đường link đến đơn online.  

 

• Mọi thông tin được chia sẻ sẽ được bảo mật về mật riêng tư 

• Bạn yên tâm khi nhận được tin nhắn từ 2382, nó không phải là tin nhắn rác và đừng lo khi nhấp vào các link 
trong tin nhắn 

• Form yêu cầu bạn cung cấp thông tin về: 

o Các triệu chứng bạn đang gặp phải (hoặc nhớ) 
o Chi tiết về các địa chỉ liên hệ trong gia đình của bạn 
o Hướng dẫn cách chia sẻ nhật ký NZ Covid Tracer và dữ liệu Bluetooth của bạn 
o Chi tiết về bất kỳ vị trí có nguy cơ cao nào và các địa chỉ liên hệ gần gũi  
o Câu hỏi bổ sung để giúp xác định bất kỳ hỗ trợ nào bạn có thể cần 
▪ Nhu cầu phúc lợi. 

 

• Để hoàn thành xong đơn mất khoảng 30 phut. Chúng tôi nhận thấy đây là một thời gian khá lâu và sẽ cải 

thiện form này và thời gian để điền vào form 

• Chúng tôi cũng đang tìm cách để làm cho form này dễ tiếp cận hơn với những người khuyết tật hoặc những 

người những người không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính.  

• Không tốn Data để điền form này và hoàn tất online nhanh hơn qua điện thoại 

• Vui lòng dành thời gian nhấp vào link trong tin nhắn và điền vào form. Bằng cách làm này, bạn đang giúp 

bảo vệ gia đình và cộng đồng của mình bằng cách đẩy nhanh quá trình xác định những người khác có thể bị 

nhiễm bệnh 

• Link của form có hiệu lực trong 3 ngày kể từ khi bạn nhận được văn bản 

 

Nếu bạn không nhấp vào link tới form trong vòng 24 giờ, bạn sẽ nhận được cuộc gọi tiếp theo từ bộ theo dõi liên hệ. 

Nguồn thông tin từ Bộ Y tế 


