
 
 

Hướng dẫn Gữi trả lại 
 Kiểm tra kỹ xem bạn đã ghi danh mẫu của bạn tại everlywell.com/register và thêm nhãn dán ID có 

thông tin của bạn vào ống mẫu. 

 
 
 

 Rửa tay 
Rửa tay thật sạch bằng xà 
phòng và nước trong 20 
giây. 

 

 

Lắp ráp hộp 
Lắp ráp hộp vận chuyển của 
bạn. Xem video lắp ráp hộp của 
chúng tôi tại 
everlywell.com/collect. 

 
 
Khử trùng bưu phẩm 

Chuẩn bị mẫu 
Đặt túi nguy hiểm sinh học của 
bạn vào trong hộp. Hộp bảo vệ 
thêm trong quá trình vận chuyển. 

 
 

 Chuyển 

Đặt hộp vào bưu phẩm 
Với bàn tay sạch, đặt hộp vận 
chuyển vào bưu phẩm trả trước. 
Dán nhãn vận chuyển lên mặt 
trước của bưu phẩm. 
Đừng che nhãn UN3373. 

 

 
 Miếng lót 
chuẩn bị 
cồn 

Sử dụng miếng lót chuẩn bị 
cồn được cung cấp để khử 
trùng bưu phẩm, tránh nhãn 
địa chỉ, trước khi hoàn tất 
bước vận chuyển cuối cùng. 

Chuyển gói hàng trả trước, có địa chỉ 
trước đến hộp đựng của nhà cung cấp 
dịch vụ thích hợp. Điều quan trọng là 
bạn gửi mẫu của bạn vào cùng ngày 
bạn lấy trước lần nhận hàng cuối 
cùng để vận chuyển qua đêm. Không 
giao hàng mẫu vào cuối tuần. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bộ sưu tập COVID-19 Thử nghiệm Tại nhà 
 

 

                                        Bộ dụng cụ của bạn bao gồm: 
 

Tăm bông 
và ống 

Hình 
dán 
bộ ID

Túi Nguy 
hiểm sinh 
học 

Tấm thấm 

 
 

 Hộp 
gửi lại 

Phong bì 
gửi lại 

Nhãn 
gửi lại 

Miếng lót 
chuẩn bị 
cồn 

 
 Chỉ Rx, Để Sử dụng Dưới sự cho Phép Sử dụng Khẩn cấp 
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Hướng dẫn 
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LAB 

456 Clinic Road 
Research, USA 
112233 

RETURN 
123 Easy St.  
E verytown, US A  
45678 

   



AA B C -D EF-1 234  

Giao hàng trong ngày Điền vào hình 
dán ID bộ 

Bộ ghi danh 

Lời nhắc Quan trọng 
Đảm bảo hoàn thành 3 bước này trước khi gửi bộ tài liệu của bạn qua đường bưu điện. 

LAB 

456 Clinic Road 
Research, USA 
112233 

RETURN 
123 Easy St.  
E verytown, US A  
45678 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Hướng dẫn Thu thập Mẫu 
Vui lòng làm theo tất cả các hướng dẫn chặt chẽ để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp cho việc đóng 
gói và gửi COVID-19 mẫu đến phòng thí nghiệm thu thập của chúng tôi. Đảm bảo bạn có thể giao hàng trong ngày lấy hàng. 

 
 

 

  

 

  

 

    

 

Ghi danh 
Bạn phải ghi danh bộ tài liệu 
của bạn tại 
everlywell.com/register 
trước khi bạn thu thập. 
Phòng thí nghiệm không thể 
xử lý mẫu của bạn nếu bước 
này bị bỏ qua. 

Xem video 
Để có kết quả tốt nhất, 
hãy xem video bộ sưu tập 
của chúng tôi tại 
everlywell.com/collect 
trước khi bạn bắt đầu. 

Định vị hộp bỏ xuống 
Kiểm tra nhãn gửi lại của bạn để 
xác định xem gói hàng của bạn 
sẽ được vận chuyển qua FedEx 
hay UPS. Truy cập trang web 
của nhà cung cấp dịch vụ để 
xem các vị trí hộp thả và lịch 
trình lấy hàng. Không giao hàng 
mẫu vào cuối tuần. Trả mẫu của 
bạn vào cùng ngày bạn lấy 
trước lần lấy hàng cuối cùng. 

Điền vào hình dán ID bộ 
Đặt nhãn dán ID trên ống thu 
thập. Đừng che nhãn dán mã 
vạch đã có trên ống. Viết họ 
tên, ngày tháng năm sinh và 
ngày thu thập. Thông tin của 
bạn phải khớp với thông tin 
bạn đã sử dụng để ghi danh 
bộ tài liệu của bạn. Không đổ 
chất lỏng ra khỏi ống. 

 
 
 

 

    
   

Chuẩn bị không 
gian và rửa tay 
Khử trùng các bề mặt nơi bạn sẽ 
hoàn thành bài kiểm tra của bạn. 
Xì mũi. Sau đó rửa kỹ tay bằng 
xà phòng và nước trong 20 giây 
trước khi lấy. 

 

 

 

Chuẩn bị thu thập 
Trước khi đưa tăm bông 
vào, hãy xác định vị trí lỗ 
thủng trên tăm bông (gần 
đầu tăm) vì bạn sẽ cần nó 
sau khi lấy mẫu. Sau đó 
nghiêng đầu về phía sau 
một góc khoảng 45 độ. 

 

Đặt mẫu tăm 
bông vào ống 
Đặt mẫu tăm bông (đầu 
xuống) trong ống mà không 
làm đổ chất lỏng. Bẻ miếng 
gạc ở đường đục lỗ (gần đầu 
tăm) và để lại trong ống. Nắp 
đậy chặt chẽ. 

Chèn bông ngoáy mũi 
Giữ miếng gạc bên dưới đường 
thủng. Nhẹ nhàng và từ từ đưa 
tăm bông vào lỗ mũi của bạn, 
khoảng 1 phân Anh cho đến khi 
đạt được lực cản nhẹ nhàng. 

 
 
 
 

 Tấm thấm 

Thu thập mẫu tăm bông 
Xoay miếng gạc 3 lần quanh 
thành mũi với một áp lực nhẹ. 
Loại bỏ miếng gạc. Lặp lại quá 
trình này ở lỗ mũi khác bằng 
cách sử dụng cùng một miếng 
gạc. 

 
 
 

Đặt ống vào túi 
Đặt tấm thấm và ống mẫu vào túi 
bảo vệ sinh học. Làm theo hướng 
dẫn quay lại ở phía sau. 
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456 Clinic Road 
Research, USA 
112233 

RETURN 
123 E asy S t. 
Everytown, US A  
456 78  
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ABC-DEF-1234 
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Truy cập www.everlywell.com/register và hoàn tất ghi danh của bạn. 

Phòng thí nghiệm chỉ có thể xử lý mẫu của bạn nếu bạn: 

Ghi danh mẫu của bạn tại everlywell.com/register 
Điền nhãn dán ID và kê ́t vào ống mẫu của bạn      
Gửi mẫu ngay trong ngày bạn lấy 

Cái gì tiếp theo? 
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