
Thông tin này cập nhật vào tháng 10 năm 
2020. Denver Public Health sẽ cố gắng cập 
nhật cho bạn khi chúng tôi có thêm thông 
tin về COVID-19. Thông tin cập nhật nhất 
có trên trang web của chúng tôi: 
DenverPublicHealth.org/Coronavirus. 

Thông tin này cập nhật vào tháng 10 năm 
2020. Denver Public Health sẽ cố gắng cập 
nhật cho bạn khi chúng tôi có thêm thông 
tin về COVID-19. Thông tin cập nhật nhất 
có trên trang web của chúng tôi: 
DenverPublicHealth.org/Coronavirus. 

Thông tin này cập nhật vào tháng 10 năm 
2020. Denver Public Health sẽ cố gắng cập 
nhật cho bạn khi chúng tôi có thêm thông 
tin về COVID-19. Thông tin cập nhật nhất 
có trên trang web của chúng tôi: 
DenverPublicHealth.org/Coronavirus. 

Làm thế nào để điều trị COVID-19 
Vậy là bạn đã dương tính với COVID-19. Hãy thu thập thông tin đúng 
đắn về cách chăm sóc bản thân. denverpublichealth.org/
HowToTreatCOVID

Tôi có thể điều trị COVID-19 ở nhà được không? 
Trước khi tự điều trị tại nhà hãy kiểm tra với trung tâm chăm sóc sức 
khỏe. Hãy nói cho họ biết với tất cả các vấn đề y tế mà bạn có và hỏi 
liệu rằng thuốc theo toa có thể giúp bạn được không. Hãy vô tư 
thêm trà xanh, vitamin, hoa quả, rau xanh và một chút ánh nắng mặt 
trời trong khi bị cô lập nhưng những điều này không thể chữa khỏi 
COVID-19. 

"Bạn có thể hỏi lại về những 
gì bác sĩ nói với bạn.  
Chỉ có bạn mới thực sự biết 
bản thân mình cảm thấy như 
thế nào và bạn có thể hỏi ý 
kiến từ một người khác." 

-Toàn thể nhóm
hỗ trợ bệnh

nhân nâng cao

Những cách điều trị COVID-19 không có căn cứ có thể gây hại 
 Có một số cách điều trị COVID-19 không có căn cứ mà có thể làm hại bạn. Nếu bạn 
không chắc một cách điều trị có chính thống hay không, bạn có thể gọi cho bác sĩ của 
mình hoặc trung tâm y tế. Những cách sau đây không thể chữa được COVID-19 

Một số cách điều trị ở bệnh viện dành cho bạn 

Bảo vệ 
Ủng hộ 

Thịnh vượng 

Nếu nồng độ OXY của bạn thấp, các triệu chứng của bạn trở nên tồi tệ hơn, hãy đến bệnh viện. Bạn 
có quyền được đòi hỏi các biện pháp điều trị COVID-19 mới nhất. Hiện tại bạn có thể hỏi liệu 
remdesivir và/hoặc dexamethasone có phải là những lựa chọn điều trị thích hợp dành cho bạn. Bệnh 
nhân nên hỏi tại sao họ không được điều trị bằng cách này hay cách khác nếu nhập viện. 

•  Remdesivir - làm chậm virus khỏi tái tạo trong cơ thể  
• Dexamethasone - làm giảm viên gây ra bởi hệ miễn dịch chống lại virus 
• Convalescent plasma: plasma được hiến bởi những người đã hoàn toàn khỏi nhiễm 

COVID-19. Plasma này có chứa các kháng thể giúp bạn bình phục nhanh hơn. 

 

BIỆN HỘ 
cho bản thân 

Hít chất tẩy trắng 
Uống rượu 
Chỉ sử dụng dược thảo 

Hydroxychloroquine 
Thuốc điều trị HIV 
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