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Ở NHÀ NẾU QUÝ VỊ BỊ ỐM (BỆNH) 
 

    

Nếu quý vị có triệu chứng, hãy ở nhà, tránh xa những người khác và làm xét nghiệm 

COVID-19: 
 
Để biết thông tin về cách để được xét nghiệm COVID-19, hãy truy cập ph.lacounty.com/covidtests/how. Nếu quý vị tự làm xét 

nghiệm, hãy đảm bảo làm theo đúng tất cả các hướng dẫn xét nghiệm. 

 

• Nếu quý vị xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc bác sĩ chẩn đoán rằng quý vị bị nhiễm COVID-19, quý vị 

phải tuân theo các yêu cầu cách ly tại ph.lacounty.gov/covidisolation. 

 

• Nếu quý vị xét nghiệm âm tính với COVID-19, hãy ở nhà cho đến khi đã qua ít nhất 24 giờ không bị sốt mà không 

cần dùng thuốc. Nếu đây là kết quả từ loại xét nghiệm kháng nguyên nhanh hoặc loại xét nghiệm tự thực hiện, hãy 

tiếp tục tránh xa những người khác và làm xét nghiệm lại ít nhất một lần nữa sau 48 tiếng. Xem Hướng dẫn của FDA 

về xét nghiệm COVID-19 nhắc lại. 

Khi nào cần tìm kiếm chăm sóc y tế và điều trị COVID-19: 
• Thuốc điều trị COVID-19, khi được dùng sớm ngay sau khi các triệu chứng khởi phát, giúp bảo vệ tránh bị bệnh rất 

nặng. Nhiều người lớn mà một số trẻ đủ điều kiện để được dùng loại thuốc này. 

 

Hãy yêu cầu được điều trị miễn phí ngay lập tức, ngay cả khi các triệu chứng của quý vị là nhẹ: 

o Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID hoặc 

o Nếu quý vị xét nghiệm âm tính nhưng đã bị phơi nhiễm với COVID-19. 

 

Đừng trì hoãn: Thuốc điều trị COVID loại uống phải được bắt đầu trong vòng 5 ngày sau khi khởi phát triệu chứng 

(thuốc truyền tĩnh mạnh phải được bắt đầu trong vòng 7 ngày). Đừng chờ cho đến khi bệnh trở nặng. 

Xem ph.lacounty.gov/covidmedicines để biết thêm thông tin về cách để được tiếp nhận thuốc COVID-19 miễn phí. 

 

• Nếu quý vị khởi phát bất kỳ triệu chứng nào được liệt kê ở trên, hoặc bất kỳ triệu chứng nào không được liệt 

kê nhưng khiến quý vị lo lắng, hãy liên lạc với bác sĩ của mình. Nếu không khẩn cấp, hãy gọi điện trước khi đến 

bác sĩ - quý vị có thể xin lời khuyên qua điện thoại. Hãy cho bác sĩ biết nếu các triệu chứng của quý vị xấu đi, 

đặc biệt khi quý vị thuộc diện có nguy cơ cao. Gọi 211 nếu quý vị cần trợ giúp tìm bác sỹ. 

 
 

Các triệu chứng của COVID-19 
 

• Sốt hoặc ớn lạnh            • Đột ngột mất vị giác, khứu giác 

• Ho                   • Đau đầu, đau cơ, đau nhức cơ thể 

• Thở hụt hơi/khó thở         • Đau cổ họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi 

• Mệt mỏi                     • Mắc ói, ói mửa, hoặc tiêu chảy 
  

Danh sách này không bao gồm tất cả các triệu chứng có thể có của COVID-19.  

Lưu ý: những triệu chứng này cũng có thể là cúm – tìm hiểu thêm tại www.cdc.gov/flu/symptoms.  

 

 

http://ph.lacounty.gov/covidcare
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/about/How_to_Get_a_COVID-19_Test-Vietnamese.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVVietnamese.pdf
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryVietnamese.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://www.cdc.gov/flu/symptoms/
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Gọi 911 nếu có các dấu hiệu cảnh báo cần cấp cứu 

 
 

 

Khó thở 

 

Tức hoặc 

đau ở ngực 

Da, môi hoặc 

móng tay nhợt 

nhạt, tái xám 

hoặc xanh tím* 

 

Lẫn lộn, khó 

đánh thức 

hoặc khó tỉnh 

táo 

 

Các triệu 

chứng nghiêm 

trọng khác 

 

* Tuỳ thuộc 

tông màu da 

 

 

  

http://ph.lacounty.gov/covidcare

