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Phương Pháp Điều Trị COVID-19

Các phương pháp điều trị này có ích cho tôi không? 
Quý vị có thể đủ điều kiện được điều trị bằng các phương pháp này nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, có 
nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn và các triệu chứng của quý vị mới khởi phát gần đây. Trẻ em từ 28 ngày tuổi và có nguy cơ mắc 
bệnh nghiêm trọng cao có thể đủ điều kiện được điều trị. Hãy trao đổi với bác sĩ để tìm hiểu xem liệu những phương pháp điều 
trị này có an toàn và hiệu quả cho quý vị và con quý vị hay không.

Thuốc được cho dùng như thế nào?
Thuốc kháng vi-rút được bác sĩ kê đơn cho quý vị và uống tại nhà 2 lần một ngày trong 5 ngày. Chỉ các nhà cung cấp dịch vụ y tế 
đã qua đào tạo, được ủy quyền mới được kê đơn thuốc kháng vi-rút.  

Có những phương pháp điều trị nào?
Có các loại thuốc giúp điều trị tình trạng nhiễm COVID-19 cho quý vị, bao gồm thuốc kháng vi-rút. 
Những phương pháp điều trị này có thể giúp quý vị tránh bị bệnh nặng và nhập viện, nhưng phải 
được dùng trong thời gian sớm nhất có thể sau khi quý vị khởi phát các triệu chứng. Chích ngừa vẫn 
là cách tốt nhất để ngăn chặn COVID-19. 

Khi nào tôi cần được điều trị? 
Những loại thuốc này có hiệu quả tốt nhất nếu quý vị dùng ngay khi quý vị bắt đầu cảm thấy ốm. 
Quý vị cần bắt đầu dùng thuốc kháng vi-rút trong vòng 5 ngày đầu tiên kể từ khi có triệu chứng. Điều 
quan trọng là quý vị phải làm xét nghiệm COVID-19 ngay lập tức nếu quý vị có các triệu chứng để có 
thể nhận và dùng thuốc này. Tìm địa điểm xét nghiệm gần quý vị qua trang https://coronavirus.utah.
gov/testing-and-treatment.

Các loại thuốc này có an toàn không?
Các loại thuốc này đều đã được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Liên Bang (FDA) phê 
duyệt cho sử dụng và đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả qua các thử nghiệm lâm sàng. 
Tất cả các loại thuốc và phương pháp điều trị y tế đều có tác dụng phụ. Hãy trao đổi với bác sĩ hoặc 
nhà cung cấp dịch vụ y tế kê đơn thuốc cho quý vị nếu quý vị lo lắng về tác dụng phụ và những vấn 
đề cần chú ý theo dõi. 

Tôi có thể nhận thuốc ở đâu? Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của quý vị, văn phòng bác sĩ, phòng khám 
chăm sóc khẩn cấp, bệnh viện và nhà thuốc trên toàn tiểu bang có thể cung cấp các loại thuốc này. Hãy trao đổi 
với bác sĩ để xem liệu những loại thuốc này có phù hợp với quý vị hay không. Quý vị có thể phải trả một khoản 
phí hoặc yêu cầu gửi hóa đơn cho hãng bảo hiểm để nhận các phương pháp điều trị này.

Truy cập coronavirus.utah.gov/treatments hoặc gọi cho Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Utah theo số 385-273-
7878 để biết danh sách các địa điểm mà quý vị có thể nhận các phương pháp điều trị này.
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