一、如何取得公費 COVID-19 快篩包？
1/ Nhận bộ kit test nhanh miễn phí như thế nào?
快篩試劑由機場 CDC 人員確認移工手機之居家檢疫系統填報結果，即由 CDC 人員
當場發放給移工。
Nhân viên CDC tại sân bay sau khi xác nhận kết quả điền thông tin trên hệ thống kiểm
dịch tại nhà trên điện thoại di động của LĐNN, nhân viên CDC sẽ phát bộ Kit test nhanh
cho LĐNN ngay tại chỗ.

二、公費 COVID-19 快篩試劑使用時間點？
2/ Thời điểm để sử dụng bộ kit test nhanh COVID-19 miễn phí?
檢疫及自主健康管理期間共計 17 日，需自行配合使家用快篩試劑。
檢疫期滿當日(第 10 日)執行 1 次快篩試劑、以及於出現症狀時使用備用快篩試劑 1
支。
Thời gian cách ly kiểm dịch và tự theo dõi sức khỏe tổng cộng là 17 ngày, cần phối hợp sử
dụng bộ kit test nhanh tại nhà.
Bộ kit test nhanh sẽ được sử dụng 1 lần ngay trong ngày hết thời hạn cách ly (ngày thứ 10)
và 1 bộ kit test nhanh dự phòng sẽ được sử dụng khi các triệu chứng xuất hiện.

如何使用「COVID-19 快篩試劑」?(掃描 QR code 觀看操作說明影片) 3/
Sử dụng bộ kit test nhanh như thế nào? (Quét mã QR code để được xem
video hướng dẫn)

https://www.youtube.com/watch?v=

https://www.youtube.com/watch?v=

GySXZV5d9s4

5wMgGuTMnTo

操作說明影片(中文)
Video hướng dẫn thao tác

操作說明影片(英文)
Video hướng dẫn thao tác

(tiếng Hoa)

(tiếng Anh)

https://ppt.cc/fCtuXx
Hướng dẫn sư dụng Panbio™
COVID-19 Antigen Self-Test

三、如果使用快篩呈「陽性」反應應如何做？
4/ Nếu test nhanh có kết quả dương tính thì phải làm sao?
快篩結果 2 條線為陽性，如為陽性，請主動與仲介或雇主聯繫，配合當地衛生局後
續採檢及醫療。
Kết quả test nhanh xuất hiện 2 vạch là dương tính, nếu dương tính, vui lòng chủ động liên
hệ với công ty môi giới hoặc chủ thuê, phối hợp với công tác xét nghiệm và điều trị tiếp
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theo của Cục Y tế địa phương.

四、溫馨提醒：
5/ Nhắc nhở thêm：
⚫ 在檢疫期間如果發現試劑有破損時，請聯絡仲介或雇主提供快篩試劑。

Trong thời gian cách ly kiểm dịch, nếu phát hiện kit test bị hư hao, vui lòng
liên hệ với công ty môi giới hoặc chủ thuê để được đổi kit test khác.
⚫ 檢疫期間請勿離開房間(例如：不可出房門聊天、裝水)

Vui lòng không rời khỏi phòng trong thời gian cách ly (Ví dụ: không được rời
khỏi phòng để trò chuyện, đi lấy nước…)
⚫ 如違反檢疫規定，處新臺幣 10 萬至 100 萬元罰鍰

Nếu vi phạm quy định phòng dịch, sẽ bị phạt từ 100 nghìn đến 1 triệu Đài tệ
⚫ 如有任何需要請聯繫檢疫所人員/服務人員或可致電 1955 專線

Nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, có thể liên hệ với nhân viên trạm cách ly tập
trung/ nhân viên phục vụ hoặc có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng
1955.
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