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Việc điều trị phải được bắt đầu sớm 
Thuốc loại uống phải được bắt đầu trong vòng 5 ngày từ khi triệu chứng khởi phát. Thuốc truyền tĩnh 
mạch phải được bắt đầu trong vòng 7 này. Đừng chờ cho tới khi quý vị trở bệnh nặng. 
 
Điều trị COVID có thể giúp quý vị tránh không bị trở bệnh rất nặng.   
Việc điều trị cũng có thể giúp quý vị khoẻ lại sớm hơn. Ngoài ra, những dữ liệu sơ khởi cũng cho thấy điều trị có thể 
làm cho bệnh nhân có kết quả xét ngiệm âm tính sớm hơn và giảm bớt nguy cơ mắc COVID kéo dài. 
 
 

Nhiều người lớn và một số trẻ em hội đủ điều kiện được điều trị nếu họ các triệu chứng COVID-19 
VÀ hoặc có xét nghiệm dương tính, hoặc được bác sỹ đề nghị. 

 
    Quý vị có thể hội đủ điều kiện được điều trị nếu như: 
 

• 50 tuổi hay lớn hơn, hoặc 

• Chưa chích ngừa hoặc chưa chích ngừa cập nhật vắc-xin COVID-19, hoặc 

• Có một hay nhiều bệnh lý hay đặc tính dưới đây (ngay cả khi quý vị đã từng mắc COVI-19 hoặc 
chưa chích ngừa) 

 
Danh sách này chưa bao gồm tất cả các bệnh lý hoặc các tình trạng có thể có. 

Để có thông tin chi tiết, xin xem trang Những người có một số bệnh lý cụ thể của CDC 
 

Tham vấn với bác sỹ của mình nếu quý vị có câu hỏi. 
 

• Là thành viên trong những cộng đồng bị COVID-
19 ảnh hưởng một cách không tương xứng 

• Ung thư 
• Bệnh về mạch máu não/đột quỵ  
• Bệnh thận mãn tính, bệnh gan hoặc phổi, bao 

gồm bệnh xơ nang, ho lao, hen suyễn từ trung 
bình đến nặng 

• Chứng mất trí nhớ hoặc bệnh lý khác về thần kinh  
• Tiểu đường 
• Khuyết tật 
• Bệnh lý về tim 
 

 

• Có bệnh về hệ miễn nhiễm, bao gồm nhiễm 
HIV, cấy nội tạng hay tuỷ xương, hoặc đang 
sử dụng các loại thuốc như steroids, hoá trị   

• Bệnh lý về sức khoẻ tinh thần  
• Dư ký và mập phì, khiếm khuyết về vận động 

thể chất 
• Đang có bầu 
• Bệnh hồng cầu lưỡi liềm hoặc thiếu máu tán 

huyết 
• Đang hoặc đã hút thuốc lá 
• Rối loạn vì sử dụng chất kích thích 

 

Để biết thêm thông tin, bao gồm việc làm thế nào để 
được xét nghiệm và điều trị COVID-19: 

• Xem ph.lacounty.gov/covidmedicines   
        ph.lacounty.gov/covidtests/how 

• Gọi vào tổng đài của Y tế   
Công cộng số 1-833-540-0473 
7 ngày trong tuần từ  
8:00 am - 8:30 pm  

Hãy làm xét nghiệm COVID-19 nếu có 
triệu chứng và hỏi bác sỹ xem liệu điều 
trị bằng thuốc có phải là lựa chọn phù 

hợp cho quý vị.  
Hãy yêu cầu được điều trị ngay lập tức, 

thậm chí khi chỉ có triệu chứng nhẹ. Thuốc 
hiệu quả nếu được bắt đầu sớm nhất ngay 

khi có thể. 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/Docs/DO/COVID-FactSheet2022.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/how/
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Các loại thuốc điều trị COVID-19 
 

Đây là các loại thuốc kháng vi-rút bằng cách ngăn ngừa vi-rút nhân bản trong cơ thể.  
 

Thuốc uống (qua đường miệng) – phải được bắt đầu sử dụng trong vòng 5 ngày khi khởi phát 
triệu chứng. Uống hai lần một ngày trong năm ngày. Các phản ứng phụ hay gặp thường nhẹ.  
 

• Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir)– đây là loại thuốc điều trị được khuyến nghị cho 
phần lớn bệnh nhân. Thuốc có thể được kê toa cho người từ 12 tuổi trở lên với cân nặng ít 
nhất 88 pounds. Thuốc rất hiệu quả, dễ uống và an toàn. Hãy cho bác sỹ của quý vị biết nếu 
quý vị đang uống các loại thuốc khác. Bác sỹ có thể khuyên quý vị ngưng hoặc giảm bớt liều 
lượng các loại thuốc khác trong khi quý vị đang dùng Paxlovid. 
 

 

• Molnupiravir (Lagevrio) – thuốc này dành cho những người không sử dụng được Paxlovid 
hoặc remdesivir. Thuốc chỉ có thể kê toa cho những người lớn 18 tuổi trở lên và không mang 
bầu.  

 

Thuốc truyền (qua đường tĩnh mạch) – phải được bắt đầu trong vòng 7 ngày khi khởi phát triệu 
chứng.  
 

• Remdesivir (Veklury) – dành cho người lớn và trẻ em mà không thể uống 
Paxlovid, bao gồm những trẻ nhỏ với cân nặng ít nhất 3kg (khoảng 7 pounds). Truyền một 
lần mỗi ngày trong 3 ngày.  

 
Điều trị không gây ra nhiễm trùng tái phát. Tỷ lệ tái phát xảy ra đối với những người được điều trị và 
không được điều trị là tương tự như nhau. Xem Câu hỏi thường gặp về COVID-19 Tái phát để biết thêm 
thông tin. 
 
Làm thế nào để được điều trị COVID-19? 
 

• Bác sỹ của quý vị, trung tâm chăm sóc khẩn cấp và một số nhà thuốc có thể kê đơn để 
quý vị tới nhận thuốc tại hơn 800 nhà thuốc trong Quận LA. Nếu quý vị cần điều trị bằng 
cách truyền tĩnh mạch, bác sỹ của quý vị có thể giới thiệu quý vị tới những nơi phù hợp. 

• Chương trình Xét nghiệm để được Điều trị* - có sẵn tại nhiều nhà thuốc và 
phòng khám.  

• Dịch vụ thăm khám từ xa của Y tế Công cộng* - làm việc suốt 7 ngày trong tuần từ 8:00 
am - 8:30 pm tại số 1-833-540-0473.  

 

*Những dịch vụ này giúp tiếp cận dễ dàng đến xét nghiệm, đánh giá và nhận thuốc điều trị COVID-19 dạng 
uống nếu quý vị hội đủ điều kiện. 
 

Nếu quý vị cần rời nhà để được chăm sóc y tế, hãy đeo khẩu trang phòng độc hoặc khẩu trang y tế vừa vặn 
để bảo vệ những người xung quanh. Xem  See ph.lacounty.gov/masks để biết thêm chi tiết.  

 
Các loại thuốc đều miễn phí 

 

• Nếu nhà thuốc yêu cầu quý vị phải trả tiền, hãy báo cáo việc này bằng cách gọi 
vào số 1-833-422-4255 hoặc tại trang go.cdph.ca.gov/covidpharmacyreporting. Cơ sở có thể 
tính phí liên quan đến việc chích thuốc. Họ cũng có thể tính tiền cho việc thăm khám bác sỹ 
hoặc các chi phí văn phòng khác. Quý vị không cần phải là công dân Hoa Kỳ để được nhận 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
https://www.fda.gov/media/155051/download
https://www.fda.gov/media/155055/download
https://www.veklury.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/COVID19ReboundVietnamese.pdf
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVIDMasksVietnamese.pdf
http://go.cdph.ca.gov/covidpharmacyreporting
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thuốc miễn phí. 
• Một luật mới bắt buộc tất cả các chương trình bảo hiểm sức khoẻ tại California phải chi trả 

chi phí xét nghiệm, đánh giá để điều trị, vắc-xin và điều trị COVID-19 để bệnh nhân không 
phải chia sẻ chi phí trong phần lớn các tình huống. Xem chi tiết tại Hiểu về quyền được chăm 
sóc sức khoẻ của quý vị. Các chương trình Medicare và Medi-Cal chi trả toàn bộ chi phí. Nếu 
quý vị không có bảo hiểm, hãy hỏi tại cơ sở chữa trị nếu phát sinh chi phí. Dịch vụ khám 
bệnh từ xa của DPH là hoàn toàn miễn phí. 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/Docs/DO/COVID-FactSheet2022.pdf
https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/Docs/DO/COVID-FactSheet2022.pdf

