
Sở Y Tế Công Cộng California 
Điều Trị COVID-19

Điều trị COVID-19 gồm những gì?
Điều trị COVID-19 gồm việc sử dụng thuốc (thuốc dạng viên uống, tiêm 
hoặc trong mạch (IV)) có thể phòng ngừa các triệu chứng nghiêm trọng 
và nhu cầu chăm sóc tại bệnh viện sau khi bắt đầu có các triệu chứng 
COVID-19.

Nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể cho quý vị biết quý vị có phù hợp để 
điều trị hay không và loại hình điều trị nào hiệu quả nhất.

Quý vị có thể nhận điều trị khi quý vị:
• Có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 (được xét nghiệm bởi nhà cung cấp dịch vụ y tế, tại cơ

sở Xét Nghiệm Điều Trị, hiệu thuốc, hoặc sử dụng bộ xét nghiệm tại nhà), VÀ
• Có nhiều khả năng bị bệnh nặng (trên 50 tuổi, chưa tiêm vắc-xin hoặc có một số bệnh nền cụ thể*).

Việc điều trị hiện nay dành cho cả người lớn và trẻ em đủ điều kiện.

Càng sớm càng tốt
Hành động nhanh chóng: Việc điều trị phải được bắt đầu trong vòng vài ngày sau khi xuất hiện các 
triệu chứng đầu tiên để có hiệu quả.

Tôi có thể nhận điều trị như thế nào?

Phương án A: Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị. 
• Nếu quý vị có các triệu chứng COVID-19, nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể giúp quý vị đi xét

nghiệm và nhận đơn thuốc điều trị. Sau đó, quý vị có thể đến hiệu thuốc để nhận thuốc.
• Nếu quý vị không có nhà cung cấp dịch vụ y tế, vui lòng gọi điện thoại theo số 1-877-332-6585

để tìm người trao đổi về triệu chứng cũng như việc điều trị của quý vị.

Phương án B: Đến địa điểm Xét Nghiệm Điều Trị. 
• Nếu quý vị có các triệu chứng COVID-19, quý vị có thể đi xét nghiệm, nhận đơn thuốc, và

nhận thuốc - tất cả chỉ ở một địa điểm Xét Nghiệm Điều Trị.
• Tìm địa điểm bằng việc sử dụng ứng dụng định vị địa điểm Xét Nghiệm Điều Trị.

Quý vị cũng có thể gọi điện thoại theo số 1-800-232-0233 (hoặc số điện thoại cho
người khiếm thính (TTY) 1-888-720-7489).

Quét mã QR để xem các đường dẫn 
tương tác trên tờ hướng dẫn này.
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http://cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
http://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19%20/treatments-factsheet.pdf
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Việc điều trị hiện có gồm những gì?
Hiện có nhiều loại hình điều trị khác nhau. Nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc địa điểm Xét Nghiệm Điều 
Trị sẽ cho quý vị biết loại hình điều trị nào sẽ an toàn và hiệu quả nhất đối với quý vị. Việc điều trị hiện 
có ở một số dạng bao gồm viên uống, IV, hoặc tiêm.

Việc điều trị mất bao nhiêu chi phí?
Hầu hết việc điều trị COVID-19 hiện nay không mất phí, nhưng cơ sở điều trị có thể tính phí khám bệnh 
và các dịch vụ liên quan như xét nghiệm COVID-19. Medicare, Medicaid, và một số chương trình bảo 
hiểm tư nhân thanh toán tất cả các chi phí, do đó vui lòng kiểm tra với chương trình bảo hiểm của quý 
vị. Nếu quý vị không có bảo hiểm, hỏi cơ sở điều trị xem có khoản phí nào không.

Việc điều trị có thay thế cho vắc-xin COVID-19?
Không, vắc-xin vẫn là cách phòng chống bệnh COVID-19 nghiêm trọng hiệu quả nhất. Vắc-xin đào tạo 
hệ thống miễn dịch của chúng ta trước khi bị bệnh để chống bệnh nặng trong khi việc điều trị giúp 
người đã bị bệnh tránh bị bệnh nặng.

Có việc điều trị nào giúp tôi không bị nhiễm COVID-19?
Cách tốt nhất để phòng chống COVID-19 là tiêm vắc-xin và cập nhật các mũi tăng cường. Tuy nhiên, 
nếu hệ thống miễn dịch suy yếu hoặc có phản ứng nghiêm trọng với vắc-xin và quý vị không thể tiêm 
vắc-xin đầy đủ, quý vị có thể phù hợp để sử dụng Evusheld để phòng chống bệnh COVID-19 nghiêm 
trọng trước khi phơi nhiễm. Trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ y tế để biết thêm thông tin.

Các thông tin hữu ích:
• Trang web về điều trị COVID-19 của CDPH
• Ứng dụng định vị địa điểm Xét Nghiệm Điều Trị của HHS hoặc gọi điện thoại theo số 1-800-232-0233
• Thông tin về Chương Trình Xét Nghiệm Điều Trị của HHS
• *Người Có Bệnh Lý Nền của CDC

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Treatments.aspx
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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