
CÁC TRIỆU CHỨNG NHẸ GỒM NHỮNG GÌ?

TÔI CÓ THỂ ĐIỀU TRỊ CÁC TRIỆU CHỨNG BỆNH NHƯ THẾ NÀO?

Hầu hết các triệu chứng COVID-19 có thể điều trị tại nhà bằng cách nghỉ ngơi
và uống thuốc mua không cần toa bác sĩ - paracetamol và ibuprofen có thể
giảm đau và hạ sốt, luôn uống nhiều nước và uống thuốc ho nếu cần.

TÔI CẦN NÓI VỚI AI?

Quý vị phải cho những người tiếp xúc với quý vị biết rằng quý vị đã nhận được kết
quả xét nghiệm dương tính COVID-19. Người trong hộ gia đình cũng phải xét nghiệm
và cách ly. Quý vị nên báo cho bạn bè, thân nhân và những người tiếp xúc tại nơi làm
việc biết để họ theo dõi các triệu chứng bệnh. 

TÔI CÁCH LY NHƯ THẾ NÀO?

Quý vị phải tự cách ly ngay lập tức, ở nhà và tách biệt với người khác.
Nếu quý vị cần tư vấn hoặc trợ giúp trong thời gian cách ly, hãy gọi cho
National Coronavirus Helpline 24 giờ qua số 1800 020 080 hoặc sử dụng
Tiện ích Kiểm tra Triệu chứng COVID-19 healthdirect.

NẾU CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA TÔI CHUYỂN NẶNG THÌ SAO?

Hãy sử dụng Tiện ích Kiểm tra Triệu chứng COVID-19 trực tuyến để biết liệu quý vị có
nên đi bác sĩ/bệnh viện hay không, bao gồm lúc nào nên gọi số ba không (000). Nếu bị
các triệu chứng trầm trọng (đau ngực dữ dội, ngất xỉu, khó thở dữ dội), quý vị hãy gọi
ngay cho Triple Zero (000) và cho họ biết rằng quý vị đã nhận được chẩn đoán bị COVID-19. 

KHI NÀO TÔI CÓ THỂ NGƯNG CÁCH LY?

Quý vị phải tự cách ly kể từ ngày đã xét nghiệm. Quý vị chỉ có thể ngưng tự cách
ly nếu khoảng thời gian bắt buộc cách ly đã kết thúc và quý vị không còn bị bất
kỳ triệu chứng COVID-19 nào nữa. Quý vị không cần phải xét nghiệm trước khi
ngưng tự cách ly nếu không còn bị các triệu chứng bệnh.  

NÊN LÀM GÌ NẾU
QUÝ VỊ BỊ COVID-19

Nếu xét nghiệm dương tính COVID-19 và không bị triệu chứng bệnh hoặc bị các triệu
chứng nhẹ, quý vị có thể dưỡng bệnh một cách an toàn tại nhà.
Nếu cần chữa trị, quý vị sẽ được chăm sóc. Quý vị chỉ nên gọi số ba không (000) hoặc đi đến khoa cấp
cứu nếu bị các triệu chứng bệnh trầm trọng. 

Hãy sử dụng Tiện ích Kiểm tra Triệu chứng
COVID-19 để tìm hiểu xem quý vị có cần đi
bác sĩ/bệnh viện hay không

Gọi cho National Coronavirus Helpline qua số
1800 020 080 bất kỳ lúc nào nếu quý vị cần tư vấn

Muốn sử dụng dịch vụ thông dịch, hãy gọi số 131 450

COVID-19 ảnh hưởng đến chúng ta theo cách khác nhau, nhưng ngay cả các triệu
chứng nhẹ cũng có thể khiến quý vị cảm thấy không khỏe. Muốn hiểu các triệu chứng
nhẹ, trung bình và trầm trọng khác nhau thế nào, hãy truy cập healthdirect.gov.au


