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BẢO VỆ SỨC KHỎE VÀO MÙA ĐÔNG 
Có nhiều loại vi-rút phát triển trong mùa đông. Hãy để ý các dấu hiệu của COVID-19, Cúm và Vi-
rút Hợp Bào Hô Hấp (RSV). Hãy chăm sóc sức khỏe của quý vị và người thân. 

 
DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG 

 
 
• Sốt • Đau đầu 
• Ho • Đau họng 
• Đau nhức cơ 

thể 
• Mệt mỏi 

• Sổ mũi • Mất vị giác hoặc khứu giác 
(thường gặp khi mắc COVID-19) 

 
 
 

PHÒNG NGỪA 
 

• Rửa tay và sử dụng dung dịch sát khuẩn tay thường xuyên. 
• Vắc-xin phòng COVID-19 và cúm có hiệu quả cao và 

an toàn. Vắc-xin giúp bảo vệ quý vị trước nguy cơ bị ốm 
nặng và tránh lây nhiễm vi-rút cho người khác. 

• Khẩu trang bảo vệ chính quý vị và mọi người xung 
quanh. Quý vị cần đặc biệt chú ý đeo khẩu trang trong 
trường hợp: 
o Cần ra khỏi nhà khi đang bị bệnh, 
o Đang chăm sóc người mắc bệnh, và 
o Ở gần người có nguy cơ bị bệnh nặng. 

• Vi-rút có thể gây bệnh nặng cho một số người, trong khi 
một số khác lại không sao. Tuy nhiên, bất kỳ ai nhiễm vi-
rút đều có thể lây truyền cho người khác. 

• Nếu quý vị bị bệnh, hãy ở nhà và nghỉ ngơi. Nếu quý vị không bị bệnh, hãy tránh tiếp 
xúc với người mắc bệnh.  



  

 
30/12/2022 

 
 
 
 

ĐIỀU TRỊ 
 

• Quý vị có thể điều trị hầu hết các triệu chứng tại nhà mà không cần kê 
đơn thuốc. Có một số loại thuốc mà quý vị có thể mua tại cửa hàng tạp hóa 
hoặc hiệu thuốc. 

• Một số người có thể cần dùng thuốc do bác sĩ kê đơn. Có các loại thuốc 
đặc trị đối với một số loại vi-rút cụ thể. 

• Quý vị cần gặp bác sĩ NẾU quý vị: 
o Bị khó thở. 
o Bị sốt nhưng không hạ. 
o Có nguy cơ bị COVID-19 hoặc cúm nặng do tuổi tác hoặc các vấn đề 

về sức khỏe. Bác sĩ của quý vị có thể kê đơn các loại thuốc kháng vi-rút 
để giúp quý vị hồi phục nhanh hơn. 

Nếu quý vị không chắc chắn, 
hãy hỏi ý kiến bác sĩ. 

 
 

NGUỒN HỖ TRỢ 
 
• Để được xét nghiệm, điều trị COVID-19 và xét 

nghiệm cúm miễn phí: 
o Hãy gọi số 1-888-634-1123 
o Truy cập trang mạng lhi.care/covidtesting hoặc 

Quét mã QR ở bên phải để đặt lịch hẹn. 
• Để được thăm khám COVID-19 miễn phí qua điện thoại: 
o Hãy gọi số 1-888-897-1244 
o Truy cập trang mạng 

sesamecare.com/covidca hoặc Quét mã QR ở 
bên phải để đặt lịch hẹn. 

o Khi thăm khám qua điện thoại, quý vị 
có thể ở nhà và trao đổi với bác sĩ. 
Quý vị sẽ được kê đơn điều trị miễn phí, nếu cần. 

https://lhi.care/covidtesting
https://sesamecare.com/covidca
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