Những điều bạn cần biết về Bệnh
Virus Corona 2019 (COVID-19)

(Vietnamese Version)

Tại sao xét nghiệm và phát hiện sớm lại quan trọng?
Vì người bị nhiễm COVID-19 chỉ có các triệu chứng nhẹ, vì vậy khi cảm thấy không khỏe người dân nên tìm
đến tư vấn y tế kịp thời, để có thể đưa ra cách xử lý thích hợp trong thời gian sớm nhất.
Ngoài dịch vụ cấp cứu của bệnh viện công và phòng khám đa khoa ngoại trú, bạn cũng có thể đến phòng
khám và bệnh viện tư nhân, và yêu cầu bác sĩ tư kiểm tra khi có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào. Bộ Y tế (DH)
cung cấp xét nghiệm miễn phí.
Bạn có thể chọn gửi trả mẫu xét nghiệm thông qua bác sĩ, gia đình hoặc bạn bè hoặc dịch vụ thu mẫu xét
nghiệm tại nhà.

Điều gì sẽ xảy ra nếu kết quả xét nghiệm là dương tính?
Nếu mẫu xét nghiệm là dương tính, DH sẽ sắp xếp người bị nhiễm vào bệnh viện công để điều trị.
Sắp xếp cách ly với những người tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh đồng thời sắp xếp giám sát y tế với
những người tiếp xúc khác. Nói chung, các thành viên trong gia đình sẽ ở cùng một khu trong trung tâm cách
ly, tùy thuộc vào tình trạng đáp ứng của các khu và quy mô của gia đình.
Các trung tâm cách ly sẽ cung cấp bữa ăn và nhu yếu phẩm cần thiết cho người cách ly. Cung cấp thẻ để kết
nối mạng nếu cần. Bạn có thể mang theo đồ dùng cá nhân cần thiết, như quần áo và thuốc hàng ngày.

Kết quả kiểm soát đối với các trường hợp nhiễm COVID-19 như thế nào?
Có thể điều trị được nhiều triệu chứng và chăm sóc hỗ trợ người nhiễm bệnh có hiệu quả cao.

Điều quan trọng nhất là tìm ngay đến tư vấn y tế và tiến hành xét
nghiệm bất cứ khi nào có triệu chứng (ngay cả khi có triệu chứng
nhẹ).
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Trang web Chuyên đề
COVID-19 (www.coronavirus.gov.hk)
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