
 

12 tuổi trở lên
Người không bị nhiễm 
COVID-19 HOẶC gần 
đây có tiếp xúc với 
người bị COVID-19; VÀ

bị suy giảm miễn dịch,
Có điều trị làm giảm 
hệ thống miễn dịch, 
HOẶC
Không thể chủng 
ngừa do dị ứng 
nghiêm trọng.

Trước khi nhiễm bệnh để 
phòng ngừa COVID-19

Chích

Cơ Sở Chăm Sóc 
Sức Khỏe/Trung 

Tâm Truyền

12 tuổi trở lên

Người bị nhiễm 
COVID-19 có nguy 
cơ cao bị bệnh 
nghiêm trọng.

Trong vòng 5 ngày 
từ khi xuất hiện 
các triệu chứng

Thuốc viên uống 
trong 5 ngày

Cư gia

Truyền Tĩnh Mạch 
(Intravenous Infusion, 

hay IV) một lần

Truyền Tĩnh Mạch 
(IV) trong 3 ngày, mỗi 

ngày 1 lần

Trong vòng 5 ngày 
từ khi xuất hiện 
các triệu chứng

Trong vòng 7 ngày 
từ khi xuất hiện 
các triệu chứng

Cư gia

18 tuổi trở lên

Người bị nhiễm 
COVID-19 có nguy 
cơ cao bị bệnh 
nghiêm trọng

12 tuổi trở lên

Người bị nhiễm 
COVID-19 có nguy 
cơ cao bị bệnh 
nghiêm trọng

Người lớn và trẻ 
em trên 3.5 kg (8 
cân Anh)

Người bị nhiễm 
COVID-19 không 
nhập viện nhưng 
có nguy cơ cao 
bị bệnh nghiêm 
trọng

Biết Những Lựa Chọn Điều Trị và Phòng Ngừa COVID-19 cho quý vị
Giờ đây đã có nhiều cách điều trị cho bệnh COVID-19. Phần lớn người bệnh không cần điều trị, nhưng điều trị có thể giúp 
người có nguy cơ cao không phải nhập viện và tử vong. Hỏi người chăm sóc sức khỏe nếu quý vị có nguy cơ bị bệnh nặng 
và muốn điều trị phòng ngừa HOẶC nếu quý vị có nguy cơ cao và có kết quả thử nghiệm dương tính với COVID-19.

Điều trị không thể thay thế cho việc chủng ngừa. Chủng ngừa vẫn là cách an toàn, hiệu quả nhất để bảo vệ quý vị không bị COVID-19. 

Phải bắt đầu điều trị sớm, do đó chớ trì hoãn thử nghiệm. Dưới đây là thông tin về 6 phương pháp điều trị COVID-19 hiện có.

Có thể dùng 

ở đâu?

Cần bắt đầu khi 

nào?

Ai hội đủ 

tiêu chuẩn?

Dùng theo 

cách nào?

Truy cập mạng lưới: https://covid-19.acgov.org/treatment
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*Adapted from materials provided by the County of Santa Cruz

Evusheld Paxlovid Molnupiravir Bebtelovimab Remdesivir

Cơ Sở Chăm Sóc 
Sức Khỏe/Trung 

Tâm Truyền

Cơ Sở Chăm Sóc 
Sức Khỏe/Trung 

Tâm Truyền

Trong vòng 7 ngày 
từ khi xuất hiện 
các triệu chứng

Thuốc viên uống 
trong 5 ngày

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/know-your-treatment-options-covid-19

