CÁC LOẠI THUỐC ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG NGỪA COVID-19
Thuốc Điều Trị COVID-19
Nếu quý vị bị nhiễm COVID-19, có các triệu chứng và có nguy cơ bị bệnh nặng cao hơn, quý vị có thể
dùng các loại thuốc điều trị COVID-19 nhằm ngăn quý vị không phải nhập viện. Hãy xét nghiệm ngay lập
tức nếu quý vị có nguy cơ cao và có các triệu chứng, ngay cả khi các triệu chứng là nhẹ. Nếu quý vị có kết
quả xét nghiệm dương tính, hãy yêu cầu được điều trị ngay.
Đừng trì hoãn! Thuốc phát huy tác dụng tốt nhất khi được dùng càng sớm càng tốt.

Những ai có thể đủ điều kiện để được điều trị
Những người có triệu chứng và có kết quả xét nghiệm COVID-19
dương tính và:
▪ Từ 65 tuổi trở lên
-HOẶC▪ Ở bất kỳ độ tuổi nào, theo lời khuyên của bác sĩ.
Ví dụ: những người bị các bệnh dưới đây có thể đủ điều kiện*:
• Bị bệnh ung thư
• Bị bệnh thận, gan hoặc phổi mãn tính, bao
gồm cả bệnh xơ nang và bệnh lao
• Mắc chứng bệnh sa sút trí tuệ hoặc các tình
trạng bệnh thần kinh khác
• Bị bệnh tiểu đường (loại 1 hoặc loại 2)
• Bị các dạng khuyết tật
• Bị các bệnh về tim, đột quỵ/bệnh về mạch
máu não

Để biết thêm
thông tin chi
tiết, quét mã
QR ở bên phải.

Mắc các chứng bệnh tâm thần
Bị thừa cân và béo phì, suy giảm vận động thể chất
Đang mang thai
Mắc bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm hay bệnh thiếu
máu tán huyết bẩm sinh (thalassemia)
• Đang hoặc đã từng hút thuốc lá
• Bị các chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện
• Bị suy giảm miễn dịch, bao gồm bị nhiễm HIV, đã
được cấy ghép nội tạng hoặc tủy xương
•
•
•
•

*Danh sách trên không bao gồm tất cả các bệnh trạng có thể có. Để biết thông tin chi tiết, hãy truy cập trang Những
người Mắc các Bệnh lý Nhất định của CDC. Xin lời khuyên của bác sĩ nếu quý vị cho rằng mình có thể có nguy cơ cao.

Cách để nhận thuốc điều trị
Có một số cách khác nhau để nhận thuốc điều trị COVID-19:
• Bác sĩ có thể kê đơn thuốc cho quý vị và quý vị có thể lấy thuốc tại hơn 300 nhà thuốc tại
quận LA. Nếu quý vị cần điều trị qua đường tĩnh mạch, bác sĩ có thể giới thiệu quý vị đến
một địa điểm thích hợp.
•

Quý vị có thể nhận thuốc thông qua chương trình Xét nghiệm để được Điều trị được
cung cấp tại nhiều nhà thuốc và phòng khám.

•

Quý vị có thể gọi đến Dịch vụ Khám Sức khỏe Từ xa của Sở Y tế Công cộng (theo số
833-540-0473, đường dây làm việc bảy ngày trong tuần, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối).

Các dịch vụ Xét nghiệm để được Điều trị và Khám sức khỏe từ xa cho phép quý vị được dễ dàng tiếp cận xét
nghiệm COVID-19, đánh giá tình trạng và nhận thuốc uống điều trị COVID-19 nếu quý vị hội đủ điều kiện.

Các loại thuốc điều trị
Có 2 loại thuốc có tác dụng phòng ngừa hoặc điều trị COVID-19:
• Thuốc kháng vi-rút ngăn ngừa vi-rút "sinh sôi" trong cơ thể
• Thuốc kháng thể đơn dòng kết dính với vi-rút và giúp cơ thể loại bỏ vi-rút.
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Các loại thuốc này ở dạng thuốc dùng qua đường miệng (thuốc uống) và người bệnh cần bắt đầu sử
dụng trong vòng 5 ngày kể từ khi khởi phát các triệu chứng.
•
•

Paxlovid (thuốc kháng vi-rút) – dùng cho người từ 12 tuổi trở lên có cân nặng ít nhất là
88 pound.
Molnupiravir (thuốc kháng vi-rút) – dùng cho người lớn từ 18 tuổi trở lên và không mang
thai.

Các loại thuốc này được tiêm vào tĩnh mạch (IV) và người bệnh cần bắt đầu sử dụng trong vòng 7 ngày kể
từ khi khởi phát các triệu chứng.
• Remdesivir (thuốc kháng vi-rút) – dùng cho người lớn và trẻ em, bao gồm cả trẻ sơ sinh
có cân nặng ít nhất 3kg (khoảng 7 pound). Dùng một lần mỗi ngày trong 3 ngày.
• Bebtelovimab (thuốc kháng thể đơn dòng) – dùng cho người từ 12 tuổi trở lên có cân
nặng ít nhất là 88 pound. Dùng dưới dạng một liều duy nhất.

Thuốc Phòng ngừa COVID-19
Nếu quý vị không thể tiếp nhận vắc-xin COVID-19 vì các lý do y khoa hoặc có hệ thống miễn dịch không
đủ mạnh để đáp ứng được vắc-xin, hãy xin lời khuyên của bác sĩ. Quý vị có thể hội đủ điều kiện để dùng
Evusheld, một loại thuốc kháng thể đơn dòng có tác dụng kéo dài. Evusheld được dùng để phòng ngừa
COVID-19. (Đây được gọi là điều trị dự phòng trước phơi nhiễm). Thuốc có thể được dùng cho người từ 12
tuổi trở lên có cân nặng ít nhất là 88 pound. Thuốc gồm 2 liều được tiêm vào cơ bắp trong một lần khám.
•

Các loại thuốc đều miễn phí
Các loại thuốc COVID-19 này đều miễn phí, nhưng cơ sở điều trị có thể tính phí thăm
khám/tư vấn. Medicare và Medicaid đài thọ tất cả các chi phí và Dịch vụ Khám Sức khỏe
Từ xa của DPH là hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị có bảo hiểm tư nhân, hãy kiểm tra xem
chương trình bảo hiểm của quý vị có chi trả cho tất cả các chi phí hay không. Nếu quý vị
không có bảo hiểm, hãy hỏi cơ sở điều trị để biết họ có thu phí không.

•

Chỉ tuân theo các phương pháp điều trị do bác sĩ chỉ định
Đã có người bị tổn hại nghiêm trọng và thậm chí tử vong sau khi dùng các sản phẩm điều
trị COVID-19 không được cấp phép, bao gồm cả các sản phẩm được phê duyệt và/hoặc
được kê cho các mục đích sử dụng khác.

•

Dùng thuốc điều trị COVID-19 không thể thay thế cho chích ngừa COVID-19
Các loại vắc-xin đều an toàn, hiệu quả, miễn phí và được cung cấp rộng rãi trên toàn Quận
LA. Văc-xin bảo vệ quý vị không bị bệnh nặng do COVID-19.

Nếu quý vị có thắc mắc về bất kỳ loại thuốc COVID-19 nào, hãy gọi cho bác sĩ của quý vị.
Để biết thêm thông tin và tìm một điểm cung cấp điều trị, xét nghiệm hay chích ngừa,
hãy truy cập ph.lacounty.gov/covidmedicines hoặc gọi đến Trung tâm Tiếp nhận Cuộc gọi của
Sở Y tế Công cộng (theo số 1- 833-540-0473, đường dây làm việc 7 ngày trong tuần,
từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối).
Để biết thông tin về cách để được xét nghiệm COVID-19, hãy truy cập
ph.lacounty.gov/covidtests/how.
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