Câu Hỏi Thường Gặp –

Tái Phát COVID-19 Sau Khi Điều Trị Bằng Paxlovid
Tái phát COVID-19 là gì?
Tái phát COVID-19 là khi người nhiễm COVID-19 đã bình phục thì các triệu chứng của họ khởi phát trở
lại trong khoảng từ sau 2 ngày đến sau 8 ngày sau khi họ đã khỏi bệnh. Họ cũng có thể cho kết quả xét
nghiệm dương tính trở lại. Tình trạng này được báo cáo là đã xảy ra ở những bệnh nhân được điều trị
bằng Paxlovid. Paxlovid là một loại thuốc viên kháng vi-rút có tác dụng giúp những người bệnh có nguy
cơ cao khi bị nhiễm COVID-19 không phải nhập viện.

Tại sao bệnh nhân bị tái phát?
Tại thời điểm này, chưa có nguyên nhân rõ ràng lý giải tại sao điều này có thể xảy ra. Cục Quản lý Thực
phẩm và Dược phẩm (FDA), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Pfizer đang xem xét
dữ liệu và thu thập báo cáo về các trường hợp bị tái phát để hiểu rõ hơn điều gì có thể đã xảy ra ở
những bệnh nhân này. Trong các thử nghiệm lâm sàng Paxlovid ban đầu, cả bệnh nhân dùng thuốc
Paxlovid và những bệnh nhân dùng giả dược (viên đường) đều có biểu hiện tái phát. Điều này có nghĩa là
việc bị tái phát COVID-19 có thể không liên quan đến thuốc Paxlovid.

Tình trạng tái phát sẽ kéo dài bao lâu?
Trong các trường hợp được mô tả, các triệu chứng tái phát đã thuyên giảm và/hoặc kết quả xét nghiệm
từ dương tính trở thành âm tính trong vòng 3 ngày đối với hầu hết mọi người.

Những người bị tái phát có thể bị bệnh đến mức phải nhập viện không?
Những bệnh nhân bị tái phát được biết là có các triệu chứng nhẹ và không có báo cáo nào về trường
hợp trở bệnh nặng. Nhưng nếu các triệu chứng xấu đi hoặc không thuyên giảm, thì điều quan trọng là
quý vị phải liên hệ ngay với bác sĩ.

Paxlovid có còn được khuyến nghị là thuốc điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm
COVID không?
Có. Điều trị bằng Paxlovid vẫn được khuyến nghị cho những người có nguy cơ mắc bệnh nặng cao và có
các triệu chứng COVID-19 từ nhẹ đến trung bình. Điều trị bằng Paxlovid giúp ngăn người bệnh không
phải nhập viện và tử vong do COVID-19 và vẫn là một công cụ quan trọng giữ người bệnh không phải
nhập viện nếu họ bị nhiễm bệnh. Truy cập ph.lacounty.gov/covidmedicines để biết thêm thông tin về
thuốc điều trị COVID-19.

Làm cách nào để biết liệu tôi có bị tái phát COVID-19 hay không?
Quý vị có thể bị tái phát COVID-19 nếu quý vị đã mắc COVID-19 và khỏi bệnh nhưng các triệu chứng
khởi phát trở lại hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại trong vòng vài ngày sau khi hồi phục. Ví
dụ: quý vị bị nhiễm COVID-19 và thời gian cách ly của quý vị đã kết thúc nhưng các triệu chứng của quý
vị khởi phát trở lại 2 ngày sau khi thời gian cách ly kết thúc.

Tôi nên làm gì nếu tôi cho rằng mình bị tái phát COVID-19?
Nếu quý vị cho rằng mình bị tái phát COVID-19, hãy một lần nữa tự cách ly khỏi những người khác. Thời
gian cách ly đối với người bị tái phát COVID-19 có thể kết thúc khi đã qua 5 ngày tính từ ngày quý vị bị
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tái phát nếu quý vị đã hết sốt trong ít nhất 24 giờ và các triệu chứng của quý vị đang cải thiện. Để bảo vệ
người khác, hãy đeo loại khẩu trang có mức độ bảo vệ cao khi ở gần những người khác trong ít nhất 10
ngày tính từ ngày quý vị bị tái phát.

Tôi có cần phải lặp lại liệu trình điều trị nếu tôi bị tái phát COVID-19 không?
Không. Hiện tại không có bằng chứng cho thấy quý vị sẽ cần được điều trị lại hoặc kéo dài thời gian điều trị.

Liệu việc đã được chích ngừa có giúp bảo vệ tôi khỏi bị tái phát không?
Dựa trên dữ liệu hiện tại, một số người có thể có các triệu chứng tái phát diễn ra trong khoảng thời gian
ngắn bất kể họ đã được chích ngừa hay chưa hoặc có được điều trị bằng Paxlovid hay không. Chúng tôi
vẫn đang tìm hiểu thêm về nguyên nhân gây ra tình trạng tái phát COVID-19.
Các bằng chứng tiếp tục cho thấy chích ngừa COVID-19 và các liều tăng cường giúp bảo vệ quý vị không
bị nhiễm bệnh hoặc bệnh nặng do COVID-19.

Nếu tôi bị tái phát COVID-19, tôi có thể lây truyền COVID-19 cho người khác
không?
Có, quý vị có thể lây truyền COVID-19 cho người khác nếu quý vị bị tái phát COVID-19. Điều này là do
quý vị bị nhiễm bệnh trở lại. Điều quan trọng là quý vị phải tái cách ly khỏi những người khác nếu quý vị
đang bị tái phát COVID-19.

Thực tế là chúng ta đang thấy các trường hợp tái phát có nghĩa là vi-rút ở
người nhiễm bệnh đang hình thành sự kháng lại Paxlovid?
Cho đến nay, không có bằng chứng cho thấy hiện tượng tái phát này là do vi-rút đã kháng lại Paxlovid.

Có điều gì khác mà tôi cần làm nếu tôi bị tái phát không?
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về các triệu chứng của mình, vui lòng gọi cho bác sĩ hoặc
Trung tâm Tiếp nhận Cuộc gọi của Sở Y tế Công cộng theo số (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 quý vị đã được điều trị bằng Paxlovid và bị tái phát COVID-19, chúng tôi khuyến khích quý vị báo
cáo thông tin của mình cho Pfizer, công ty sản xuất Paxlovid. Quý vị có thể gửi thông tin về trường hợp
của mình qua công cụ trực tuyến Báo cáo An toàn của Pfizer hoặc tới MedWatch của FDA. Pfizer và FDA
sẽ xem xét thông tin này để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về tình trạng tái phát COVID-19.
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