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Chăm sóc sức khỏe 

cho người bệnh COVID-19 
 
 
 

 
 

Hầu hết mọi người có thể kiểm soát bệnh COVID-
19 tại nhà. Một số người có nhiều khả năng bị 
bệnh nặng khi nhiễm COVID-19.  Nếu bị nhiễm 
COVID-19, quý vị nên gọi cho bác sĩ gia đình (GP) 
hoặc Đường dây Trợ giúp về Coronavirus Toàn 
quốc qua số 1800 020 080 nếu quý vị: 

• trên 65 tuổi 
• đang mang thai 

• bị khuyết tật 
• đang bị các bệnh nền, chẳng hạn như 

bệnh tim, tiểu đường hoặc ung thư. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Quý vị có thể gọi cho Đường dây Trợ giúp về 
Coronavirus Toàn quốc qua số 1800 020 080 
bất kỳ lúc nào vào ban ngày hay ban đêm 
Nhấn phím 8 để có thông dịch viên. 

Người trực tại Đường dây Trợ giúp sẽ cho quý vị 
biết loại chăm sóc sức khỏe COVID phù hợp cho 
quý vị, tùy thuộc vào các triệu chứng của quý vị 
và các tình trạng bệnh khác. 

1. Phục hồi tại nhà 
Các triệu chứng của quý vị nhẹ và quý vị có thể tự chăm 
sóc tại nhà. 

2. Chăm sóc sức khỏe tại nhà từ bác sĩ 
Quý vị đủ khỏe để ở nhà, nhưng vì các triệu chứng hoặc 
các tình trạng bệnh nền khác, bác sĩ gia đình sẽ chăm 
sóc quý vị qua điện thoại. Quý vị sẽ cần gọi cho họ để 
đặt hẹn qua điện thoại hoặc cuộc gọi video. 

Bác sĩ sẽ quyết định xem quý vị có cần điều trị COVID-
19 hay không. 

3. Chăm sóc sức khỏe tại nhà từ bệnh viện 
Một số ít người sẽ cần được nhân viên bệnh viện 
chăm sóc sức khỏe qua điện thoại. Bộ Y tế 
Queensland sẽ gọi lại cho quý vị trong vòng 24 giờ để 
sắp xếp việc này. 
Họ có thể gửi cho quý vị một thiết bị để giúp kiểm tra 
các triệu chứng hoặc uống thuốc. 

4. Đến bệnh viện 
Nếu có các triệu chứng nghiêm trọng, quý vị sẽ 
được báo đi đến bệnh viện. Đường dây Trợ giúp về 
Coronavirus Toàn quốc sẽ kết nối quý vị với xe cứu 
thương 000. 

Gọi xe cấp cứu số 000 ngay lập tức, nếu quý vị: 
• không thể thở bình thường, ngay cả đi lại 

trong nhà 

• đau ngực kéo dài hơn 10 phút 

• ho ra máu 

• cảm thấy chóng mặt hoặc choáng váng (quý 
vị có thể ngã quỵ hoặc ngất xỉu) 

• không thể tự chăm sóc bản thân.
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Đối với những người bị nhiễm 
COVID-19, khi quý vị bắt đầu cảm 
thấy tệ hơn, điều quan trọng là gọi 
cho bác sĩ gia đình (GP) hoặc đường 
dây trợ giúp để có thể được điều trị 
sức khỏe. 
Mọi người nên tìm kiếm sự giúp đỡ 
nếu các triệu chứng của họ không cải 
thiện sau 2-3 ngày hoặc quý vị bị 
bệnh nặng. 
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Hãy nói với người trên điện thoại rằng quý vị bị 
nhiễm COVID-19. Yêu cầu thông dịch viên nếu quý 
vị cần. 

Bất kỳ ai cũng có thể gọi xe cấp cứu. Đây là dịch vụ 
miễn phí ở Queensland. Gọi xe cấp cứu có thể cứu 
mạng quý vị. 

Nếu quý vị cần nằm viện để hồi phục bệnh 
COVID-19, cần phải có ai đó chăm sóc gia đình 
quý vị tại nhà. Quý vị có thể nhờ bạn bè, người 
thân hoặc người trong cộng đồng mà quý vị tin 
tưởng giúp trông coi con của quý vị. 

Điều trị COVID-19 

Việc điều trị COVID-19 có sẵn cho những người 
có nguy cơ trở bệnh nặng cao. Phương pháp 
điều trị là thuốc viên hoặc viên nang quý vị có 
thể uống. Nếu quý vị đang được chăm sóc trong 
bệnh viện, việc điều trị sẽ được thực hiện bằng 
đường truyền qua cánh tay. 

Bác sĩ có thể kê toa thuốc điều trị COVID-19 cho 
quý vị nếu quý vị bị COVID-19 và nếu đây là 
phương pháp điều trị phù hợp với quý vị. Quý vị 
có thể được lợi ích từ việc điều trị này nếu quý 
vị có tình trạng bệnh nghiêm trọng hoặc từ 70 
tuổi trở lên. 

Quý vị cần bắt đầu điều trị trong vòng năm 
ngày kể từ khi xét nghiệm dương tính với 
COVID-19 hoặc khởi phát các triệu chứng. 

Để được điều trị, quý vị cần: 

• kết quả xét nghiện RAT hoặc PCR dương tính  

• toa thuốc của bác sĩ để mua thuốc tại nhà 
thuốc  

•  tìm nhà thuốc có thuốc trị bệnh COVID-19. 

Tìm trợ giúp ở đâu 
Nếu quý vị cần trợ giúp kiểm soát các triệu chứng của 
mình, hoặc muốn được tư vấn về việc chăm sóc y tế 
đối với bệnh COVID-19, hãy gọi Đường dây Trợ giúp về 
Coronavirus Toàn quốc qua số 1800 020 080. Nhấn 
phím 8 để có thông dịch viên. Quý vị có thể cần đợi 
một vài phút để được kết nối. Hãy kiên nhẫn, quý vị sẽ 
được chăm sóc. 

Nếu quý vị muốn nói chuyện với y tá, hãy gọi số 
13 HEALTH 13 43 25 84 và nhấn phím 1 để 
được tư vấn sức khỏe về COVID-19. 

Để được trợ giúp khai báo kết quả xét nghiệm 
RAT dương tính, đặt hẹn chích vắc-xin, xét 
nghiệm hoặc thông tin về các hạn chế COVID-
19, hãy gọi 134 COVID 13 42 68. 

Nếu cần giúp đỡ để mua thực phẩm, thuốc men và 
các vật dụng khác, quý vị có thể liên hệ với Đường dây 
Thường trực Hồi phục Cộng đồng theo số 1800 173 
349. 

Nếu lo lắng, hoặc cảm thấy khó xoay xở, quý vị có thể 
gọi đến Kết nối Đa văn hóa (Multiticultural Connect) 
theo số 1300 079 020 và nói chuyện với ai đó bằng 
ngôn ngữ của quý vị. 

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy luôn gọi xe cấp cứu 
theo số 000. 

 
 
Yêu cầu thông dịch viên sẽ 
được miễn phí khi gọi các dịch 
vụ này. 
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https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

