
Los Angeles County Department of Public Health 

ph.lacounty.gov/covidmedicines 

3/16/23 COVID-19 Rebound (Vietnamese)v1 

 

- 1 - 

Câu Hỏi Thường Gặp:  

Tái phát COVID-19  
 

 

 

Tái phát COVID-19 là gì? 

Tái phát COVID-19 là tình trạng khi người nhiễm COVID-19 đã bình phục thì các triệu chứng của họ khởi 

phát trở lại trong khoảng từ 2-8 ngày. Họ cũng có thể xét nghiệm dương tính trở lại. Tái phát COVID-19 

được ghi nhận ở cả những người đã được điều trị và không được điều trị COVID-19.  
 

Tại sao bệnh nhân bị tái phát? 
Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra tình trạng tái phát COVID-19. Nhiều nghiên cứu đang 

được tiến hành nhằm cố gằng tìm ra nguyên nhân tái phát và mức độ những người bị tái phát có thể lây 

truyền bệnh cho người khác. 
 

Các triệu chứng tái phát COVID-19 nghiêm trọng như thế nào? 

Các triệu chứng COVID-19 tái phát thường nhẹ. Nguy cơ phát bệnh COVID-19 nặng ở những bệnh nhân bị 

tái phát đặc biệt thấp.  

 

Điều trị COVID có được khuyến nghị, ngay cả khi một số người có thể bị tái 

phát? 

Có! Điều trị COVID được đặc biệt khuyến nghị cho những người bị COVID-19 có triệu chứng và những 

người có nguy cơ bị bệnh nặng cao hơn. Các thuốc điều trị COVID (như Paxlovid) có thể giúp người bệnh 

không phải nhập viện và ngăn ngừa tử vong. FDA đã tìm ra rằng không có liên hệ rõ ràng giữa việc dùng 

thuốc Paxlovid và bị tái phát. 

Truy cập ph.lacounty.gov/covidmedicines để biết thêm thông tin về thuốc điều trị COVID-19. 

 
 

Tôi nên làm gì nếu tôi cho rằng mình bị tái phát COVID-19? 

Nếu các triệu chứng COVID-19 của quý vị khởi phát trở lại hoặc trầm trọng hơn sau khi quý vị kết thúc cách 

ly, quý vị cần làm một xét nghiệm kháng nguyên. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, quý vị cần phải thực 

hiện cách ly lại, bắt đầu từ Ngày 0. Xem ph.lacounty.gov/covidisolation. 

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về các triệu chứng của mình, vui lòng liên lạc bác sĩ. Quý vị 

cũng có thể gọi đến Trung tâm Tiếp nhận Cuộc gọi của Sở Y tế Công cộng theo số 1-833-540-0473. Nhân 

viên luôn túc trực 7 ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối để giải đáp thắc mắc cuả quý vị. 

 

Nếu tôi bị tái phát COVID-19, tôi có thể lây truyền COVID-19 cho người khác 

không? 

Quý vị có khả năng lây COVID-19 cho người khác nếu quý vị bị tái phát. Vì lý do này, nếu có triệu chứng tái 

phát hoặc xét nghiệm dương tính, quý vị cần phải tái cách ly để bảo vệ những người khác (xem ở trên). 

 

Tôi có cần điều trị lại nếu bị COVID-19 tái phát không? 

Không. Hiện tại không có bằng chứng cho thấy quý vị sẽ cần được điều trị lại hoặc điều trị lâu hơn.  

 

 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.fda.gov/media/166197/download
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryVietnamese.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVVietnamese.pdf

