
Ngày 1 tháng 9 năm 2021 

Kính gửi quý phụ huynh 

Phòng chỉ đạo biện pháp đối phó với nguy cơ y tế - Cục y tế bảo vệ sức khỏe tỉnh Kanagawa 

Những gia đình có con trẻ em sẽ được phát bộ xét nghiệm kháng nguyên của 
bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng loại mới (kiểm tra kháng nguyên COVID 
19) 

Tỉnh Kanagawa sẽ phát bộ xét nghiệm kháng nguyên cho những gia đình có con đang theo học trường 

mẫu giáo/ nhà trẻ, trường tiểu học, trường hỗ trợ đặc biệt v.v. Có thể xét nghiệm một cách đơn giản tại 

nhà. 

Hãy sử dụng bộ xét nghiệm này khi xuất hiện những triệu chứng của bệnh cảm như sốt, ho, đau họng v.v. 

ở trẻ em hoặc người trong gia đình. 

Đừng sử dụng khi không có những triệu chứng như sốt v.v. 

Ngoài ra, tuyệt đối không cho trẻ em có những triệu chứng như sốt v.v. đi đến trường mẫu giáo/ nhà trẻ 

hoặc những trường học khác. 

Về cách sử dụng bộ xét nghiệm, xin hãy xem video sau đây: 
Công ty cổ phần Denka Quick Navi-COVID 19Ag 

(15 phút) (YouTube) 

Công ty cổ phần Fujirebio Espline SARS-CoV-2 

(YouTube) 

(Website) (Website) 

Trước khi sử dụng bệ xét nghiệm, xin hãy đăng ký trên LINE của tỉnh Kanagawa 
Xin hãy đăng ký từ mã QR. 

Người không sử dụng LINE thì đăng ký qua trang web 
này: 

学校向け抗原検査キット利用登録フォーム 

* Chỉ người sử dụng bộ xét nghiệm đăng ký.

https://www.youtube.com/watch?v=wtLRHibQUZQ
https://www.youtube.com/watch?v=P16d_mGhaU4
https://form.kintoneapp.com/public/form/show/f00000b749fbeb734c9e27d0ee8b81e72c1be9e0ecae38baf4d1c28262d0799b


* Xin hãy liên lạc qua LINE cả kết quả xét nghiệm là dương tính hay âm tính.

* Khi đăng ký, chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của quý vị về việc chịu trách nhiệm về toàn bộ hành vi của

mình về việc xét nghiệm bằng bộ xét nghiệm kháng nguyên do tỉnh Kanagawa phát cũng như kết quả xét

nghiệm đó.

Liên hệ: 
Mẫu câu hỏi liên hệ (tiếng Nhật)  Mã QR 

(Khi không thể liên hệ để hỏi qua mã QR, xin hãy gọi điện thoại đến số 045-316-2770) 


