Điều Trị COVID-19
QUÝ VỊ CÓ NGUY
CƠ BỊ COVID NẶ NG
KHÔNG?
Những người có nguy cơ bị
bệnh nặng có thể được
giúp đỡ trong quá trình
điề u trị.

ASPR.HHS.GOV/TESTTOTREAT

CHƯƠNG TRÌNH XÉT NGHIỆ M VÀ ĐIỀU
TRỊ (TEST TO TREAT)
Test to Treat là một chương trình mới có thể giúp
mọi người đi xét nghiệm và nhanh chóng tiếp cận
điều trị miễn phí nếu họ dương tính với COVID-19.

Sẽ không có chi phí điều trị nào
bất kể tình trạng bảo hiểm hoặc
nhập cư.

ASPR.HHS.GOV/TESTTOTREAT

TIÊU CHUẨN
Một nhà cung cấp dịch vụ y tế sẽ thông báo nếu quý
vị đủ điều kiện điều trị dựa vào
Mức độ rủi ro của quý vị bị bệnh nặng do
COVID-19
Các loại thuốc đang dùng
Điều kiện tiếp cận các phương pháp điều trị
khác

Tuổi (phải từ 12 tuổi trở lên và cân nặng ít nhất
88 pound/40 kg)

ASPR.HHS.GOV/TESTTOTREAT

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ?
Hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ y tế của
quý vị trước. Họ có thể cho quý vị một đơn thuốc
có thể mua được ở bất kỳ nơi nào có sẵn thuốc
kháng vi-rút.
Nếu quý vị không có bác sĩ riêng, hãy sử dụng công
cụ định vị của Test to Treat
(aspr.hhs.gov/TestToTreat) để tìm phòng khám
gần nơi ở hoặc gọi 1-800-232-0233 (TTY 888-7207489) để được trợ giúp bằng tiếng Anh, tiếng Tây
Ban Nha và hơn 150 ngôn ngữ khác.
Mang kết quả xét nghiệm từ bộ xét nghiệm tại nhà
(antigen/ kháng nguyên) của quý vị hoặc kết quả từ
nơi xét nghiệm đến một địa điểm của Test to Treat.
ASPR.HHS.GOV/TESTTOTREAT

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶ P

HỎI.

Có những loại thuốc nào thông qua
chương trình Test to Treat?

Chương trình Test to Treat bao gồm hai
loại thuốc viên kháng vi-rút để uống thuốc Paxlovid (Ritonovir-boosted
Nirmatrelvir) của Pfizer và thuốc Lagevrio
(Molnupiravir) của Merck. Những loại
TRẢ
thuốc này có thể giúp ngăn ngừa bệnh
nặng và nhập viện khi được uống ngay sau
khi bắt đầu có triệu chứng. Thuốc phải
được bắt đầu dùng trong vòng 5 ngày trở
lại kể từ khi các triệu chứng COVID-19 bắt
đầu.

LỜI.
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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶ P

HỎI.

Thuốc kháng vi-rút hoạt động như
thế nào?

Trả Lời. Thuốc kháng vi-rút có thể
giúp cơ thể quý vị chống lại COVID19 bằng cách ngăn chặn sự nhân
lên số lượng của loại vi-rút gây ra
COVID-19 trong cơ thể quý vị, giảm
số lượng vi-rút trong cơ thể quý vị
hoặc giúp hệ thống miễn dịch của
quý vị.

TRẢ LỜI.
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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶ P

HỎI.

Những loại thuốc COVID nào khác
hiện đang có sẵn?

Mặc dù hiện tại không được cung cấp thông
qua chương trình Xét Nghiệm và Điều Trị
(Test to Treat), bệnh nhân có hệ thống miễn
dịch bị tổn thương có thể đủ điều kiện nhận
thuốc Evusheld để giúp ngăn ngừa COVID.

TRẢ LỜI.

Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị
xem liệu quý vị có đủ điều kiện nhận
Evusheld, hoặc truy cập vào trang web Birds
Eye Medical.
birdseyemedical.com/evusheld_treatments
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T Ì M H I Ể U T H Ê M

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình
Test to Treat hoặc để tìm địa điểm Test to
Treat gần quý vị, hãy truy cập
aspr.hhs.gov/TestToTreat.

ASPR.HHS.GOV/TESTTOTREAT

