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Địa điểm: số 5818 đường Peladeau St., Emeryville, CA 94608 
Hãy tìm đến một tòa nhà đậu xe màu đỏ sẫm nhiều 
tầng trên đường Peladeau, phía bắc đường Powell. 

 
• Tìm một bảng ghi: kiểm tra theo hẹn ở phía 

bên tay phải. 

• Một nhân viên của Stanford sẽ ở ngay lối vào 
để hướng dẫn quý vị. 

• Sẽ không có nhà vệ sinh để sử dụng tại nơi 
thử nghiệm. 

 
Hướng dẫn bệnh nhân: 
 
1. Xin vui lòng đến nơi xét nghiệm bằng chính xe của quý vị và hãy ở trong xe cho đến khi quý vị 

được hướng dẫn vào 

2. Vui lòng trình thẻ căn cước có hình của quý vị. 

• Dấu hiệu #1: Hãy đóng kín cửa sổ xe lên  

• Dấu hiệu #2: Có phải quý vị tới đây để kiểm tra Covid-19?          CÓ: �   KHÔNG: � 

• Dấu hiệu #3: Quý vị có hẹn không? CÓ: �    KHÔNG: � 

3. Lái xe lên đoạn đường dốc, đậu xe tại khu vực ghi danh và trình thẻ căn cước có hình của quý vị. 

4. Sau khi họ kiểm tra thẻ căn cước có hình của quý vị qua kính cửa sổ, nhân viên y tế có mặc đồ 

bảo hộ cá nhân sẽ đưa cho quý vị tập hướng  dẫn và mẫu xét nghiệm có dán nhãn. 

5. Hãy đưa những thứ này cho người thu nhận mẫu xét nghiệm. 

6. Lái xe đến trung tâm thu nhận mẫu xét nghiệm và chờ đợi để được vào một trong các khu vực 

xét nghiệm. Một nhân viên y tế có mặc đồ bảo hộ cá nhân sẽ yêu cầu quý vị kéo kính xe xuống để 

xác nhận tên và ngày sinh của quý vị. Nhân viên sẽ lấy nhãn tên bệnh nhân. 

7. Nhân viên sẽ giải thích quy trình quét mẫu xét nghiệm và thực hiện cho quý vị. 

a. Chúng tôi sẽ gạc lấy mẫu thử nơi quý vị hôm nay để xét nghiệm COVID-19. Chúng tôi sẽ đưa 

miếng gạc này vào sâu trong mũi của quý vị (như trong hình). Nó gây khó chịu cho một số người, 

nhưng chỉ mất 10 giây. 
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b. Việc ho và có thể cảm thấy buồn nôn là bình thường, xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị 
cần một túi giấy để nôn. 
c. Hãy nhìn thẳng và nghiêng đầu hẳn về phía sau chổ tựa đầu của ghế. 
d. Giữ yên và thở bằng miệng. 
 
8. Việc xét nghiệm đã xong, và quý vị có thể về nhà. Quý vị sẽ nhận được kết quả từ bác sĩ của 
mình, cho đến lúc đó, vui lòng làm theo hướng dẫn của họ để tự chăm sóc và cách ly. 
 
Tham khảo Hướng dẫn Cách ly và Trú ẩn Cách ly tại nhà của Sở Y tế Công cộng Hạt Alameda đối 
với những người nhiễm coronavirus-2019 (COVID-19) và gia đình của họ hoặc các thân nhân gần 
gũi: http://www.acphd.org/media/568835/covid-19-health -officer-order-pack-2020.04.15-
english.pdf 
  
Lưu ý: cuộc hẹn ngắn này chỉ dành cho xét nghiệm. Vui lòng gọi cho bác sĩ gia đình của quý vị nếu 
quý vị có các vấn đề lo lắng về y tế. 
      • Xét nghiệm bao gồm một miếng gạc qua vòm họng (sâu bên trong mũi của quý vị) được thực 

hiện bởi một nhân viên y tế có mặc đồ bảo hộ cá nhân. 
      • Vui lòng rời khỏi nơi xét nghiệm và về nhà ngay sau khi mẫu thử nghiệm được thu nhận. 
      • Kết quả xét nghiệm sẽ có trong vòng 2 ngày làm việc. 
      • CQYTAC sẽ gọi báo cho quý vị kết quả xét nghiệm. Hãy ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác 
         cho đến khi được thông báo. 
 
Truy cập trang mạng của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) tại: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-aresick/steps-when-sick.html. 
 
Xin lưu ý rằng không có xét nghiệm nào là hoàn hảo và có một khả năng nhỏ là kết quả xét nghiệm của quý 
vi có thể là âm tính sai. Vui lòng theo dõi chặt chẽ các triệu chứng của quý vị và nếu quý vị không thấy sức 
khỏe cải thiện trong một vài ngày hoặc đang trở nên tệ hơn, hãy liên lac với bác sĩ chăm sóc sức khỏe của 
mình. 

 
Hướng dẫn lái xe đến Stanford Emeryville để được xét nghiệm qua drive-through 
Địa chỉ: 5818 Peladeau St, Emeryville CA 
 
Từ hướng Tây của 1-580 West 
•Lái vào 1-580W 
• Sử dụng 2 lằn đường bên phải để theo lối vào 1-580W / 1-80 E để đi về hướng Berkeley / 
Sacramento 
• Tiếp tục giữ bên phải để ra Exit số 9, đi theo bảng hướng dẫn vào đường Powell St / Emeryville 
• Đi ra exit Powell Street 
• Sử dụng 2 lằn đường bên phải để rẽ phải vào đường Powell St 
• Rẽ trái ở đường Hollis St. 
• Rẽ trái ở đường 59 St. 
• Rẽ trái ở đường Peladeau St. 
• Tiếp tục trên đường Peladeau St. cho đến khi quý vị thấy bảng ghi xét nghiệm theo lịch hẹn ở phía 
bên tay phải. Một nhân viên của Stanford sẽ ở ngay lối vào để hướng dẫn quý vị. 
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Từ hướng Tây 80 West 
• Lái ra exit số 10 theo Ashby Ave. 
• Tiếp tục đi trên đường Ashby Ave. theo hướng Bắc N 
• Rẽ phải vào đường số 7 St. 
• Rẽ phải vào Folger Ave. 
• Rẽ trái vào đường Hollis St. 
• Rẽ phải vào đường 59 St. 
• Rẽ trái vào đường Peladeau St. 
• Tiếp tục trên đường Peladeau St. cho đến khi quý vị thấy bảng ghi xét  nghiệm theo lịch hẹn ở 
phía bên tay phải. Một nhân viên của Stanford sẽ ở lối vào để hướng dẫn quý vị. 
 
 
Từ hướng Đông 80 East 
• Lái vào South101 theo hướng Nam 
• Sử dụng 2 lằn đường bên trái để đi theo lối ra Xa lộ 80 về phía Cầu Bay Bridge / Oakland 
• Tiếp tục đi 1-80 E 
• Giữ bên phải để tiếp tục vào exit số 9, theo bảng ghi Powell St / Emeryville 
• Đi theo exit Powell Street 
• Sử dụng 2 lằn đường bên phải để rẽ phải vào đường Powell St. 
• Rẽ trái vào đường Hollis St. 
• Rẽ trái vào đường 59 St. 
• Rẽ trái vào đường Peladeau St. 
• Tiếp tục trên đường Peladeau St. cho đến khi quý vị thấy bảng ghi xét nghiệm theo lịch hẹn ở phía 
bên tay phải. Một nhân viên của Stanford sẽ ở lối vào để hướng dẫn quý vị. 
 
 
Từ hướng Bắc 880 North 
• Lái vào exit 1-880 North 
• Sử dụng đúng 2 lằn đường bên phải để đi theo lối ra exit 45A tới 1-980 về hướng CA-24 / Walnut 
Creek 
• Tiếp tục trên 1-980 E 
• Sử dụng 2 lằn đường bên phải để đi theo lối ra hướng San Francisco 
• Lái vào 1-580 W 
• Sử dụng 2 lằn đường bên phải để ra exit 1-580 W / 1-80 E về phía Berkeley / Sacramento 
• Giữ bên phải để tiếp tục ra exit số 9, theo bảng ghi Powell St / Emeryville 
• Đi  ra exit Powell Street 
• Sử dụng 2 lằn đườngbên phải để rẽ phải vào đường Powell St 
• Rẽ trái vào đường Hollis St. 
• Rẽ trái vào đường 59 St. 
• Rẽ trái vào đường Peladeau St. 
• Tiếp tục trên đường Peladeau Street cho đến khi quý vị thấy bảng ghi xét nghiệm theo lịch hẹn ở 
phía bên tay phải. Một nhân viên của Stanford sẽ ở lối vào để hướng dẫn quý vị. 


