
Xin lời khuyên của bác sĩ ne�u quý vị muo�n bie�t thêm thông tin
hoặc cho ra�ng các loại thuo� c này phù hợp với quý vị. Hãy chia sẻ ba� t kỳ mo� i 
lo ngại nào ve�  sức khỏe và thông tin ve�  loại thuo� c hiện tại quý vị đang dùng. 
Bác sı ̃sẽ cho bie�t liệu quý vị có hội đủ đie�u kiện hay không và giải thıćh các 
lựa chọn của quý vị.

Ne�u quý vị không có một bác sı,̃ hãy gọi đe�n Trung tâm Tie�p nhận Cuộc gọi 
của Sở Y te�  Công cộng theo so�  1-833-540-0473.

Các loại thuốc đều miễn phí, tuy nhiên bác sı̃
có the�  tıńh phı.́

   • Ne�u quý vị có bảo hiểm tư nhân, hãy kie�m tra xem chương 
      trıǹh bảo hie�m của quý vị có chi trả cho ta� t cả các chi phı ́hay 
      không.
   • Ne�u quý vị KHÔNG có bảo hiểm tư nhân, hãy hỏi nhà thuo�c, 
       bệnh viên hoặc văn phòng bác sı ̃đe� bie�t ve� các loại phı ́khác.
   • Gọi cho Trung tâm Y te� Công cộng theo so�  1-833-540-0473 đe�  
       bie�t dịch vụ chăm sóc mie�n phı.́

Medicare và Medicaid đài thọ mọi chi phı.́

CHI PHÍ NHƯ THẾ NÀO?

CHỈ CẤP THUỐC THEO TOA

Hiện tại đã có các loại thuốc phòng ngừa và
đie�u trị COVID-19. Cùng với việc chıćh ngừa,
chıćh lie�u tăng cường, làm xét nghiệm và đeo kha�u trang,
các loại thuo� c này là một biện pháp khác giúp cho
chúng ta và cộng đo�ng được an toàn với COVID-19.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT 
VE�  CA�C LOẠI THUO� C
COVID-19

Những loại thuo� c này KHÔNG phải là biện pháp thay thế cho chích ngừa COVID-19 và KHÔNG thay đổi
các hướng dẫn Cách ly & Kiểm dịch. Ne�u quý vị hội đủ đie�u kiện đe�  được chıćh ngừa COVID-19, quý vị ca�n
chıćh ngừa sớm nha�t ngay khi có the� .



Nếu quý vị không thể tiếp nhận vắc-xin COVID-19 vı ̀các lý do y khoa, bác sı ̃có the�  kê cho quý 
vị loại thuo� c giúp bảo vệ quý vị to� t hơn không bị ma�c bệnh COVID-19 nặng.  
Thuo�c phòng ngừa được cung ca�p cho những người từ 12 trở lên mà không the�  tie�p nhận 
va�c-xin COVID-19 vı ̀các lý do y khoa hoặc những người có the�  không đáp ứng to� t với va�c-xin 
do hệ tho�ng mie�n dịch suy ye�u vı ̀một bệnh lý hoặc vı ̀đang trong một quá trıǹh đie�u trị.

Xin lời khuyên của bác sĩ ne�u quý vị cho ra�ng các loại thuo� c này phù 
hợp với quý vị. Chia sẻ ba� t kỳ mo� i lo ngại nào ve�  sức khỏe và thông tin 
ve�  loại thuo� c hiện tại quý vị đang dùng.

NHỮNG ĐIỀU QUÝ VỊ CẦN LÀM:

Gọi ngay cho bác sĩ và hỏi ve� các loại thuo�c đie�u trị ne�u quý vị có ke�t quả xét 
nghiệm dương tıńh với COVID-19 và có các triệu chứng. 
Hoặc sử dụng chương trình Xét nghiệm để được Điều trị đe� được xét nghiệm tại cho�. 
Ne�u quý vị có ke�t quả xét nghiệm dương tıńh, quý vị có the� được ca�p thuo�c ngay trong 
cùng la�n khám.
Ngoài ra, quý vị có the� liên hệ với các dịch vụ Khám bệnh Từ xa của Sở Y te� Công cộng  
theo so� 1-833-540-0473 đe� được đánh giá và đie�u trị. Ne�u quý vị đã có
ke�t quả xét nghiệm dương tıńh,  thuo�c có the� được gửi trực tie�p đe�n cho quý vị hoặc 
gửi đe�n đie�m Xét nghiệm để được Điều trị  tại địa phương đe� quý vị tới nhận.

NHỮNG ĐIỀU QUÝ VỊ CẦN LÀM:

THUỐC PHÒNG NGỪA COVID-19

THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19
Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và có nguy cơ ma�c bệnh nặng cao, thı ̀
hiện đã có các loại thuo� c đie�u trị. Một so�  bệnh lý khie�n quý vị có nguy cơ ma�c bệnh nặng cao bao go�m:

Các thuo� c đie�u trị dạng uo�ng qua đường miệng và dạng tiêm có sa�n cho 
những người từ 12 trở lên và có the�  giúp quý vị không phải nhập viện ne�u 
quý vị dùng thuo� c ngay sau khi khởi phát các triệu chứng:

• Bị bệnh thận, gan hoặc pho� i mãn tıńh
• Đang mang thai
• Bị thừa cân hoặc béo phı̀

   • Đang/đã bị bệnh ung thư
   • Bị bệnh tie�u đường
   • Đang/đã bị bệnh ve�  tim

• Mệt mỏi
• Đau đa�u

   • Ho
   • So� t hoặc ớn lạnh
   • Khó thở


