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Bệnh COVID-19 và thành phố Philadelphia: Mọi điều bạn cần biết 
 

Bệnh COVID-19 là gì? 
 
Bệnh COVID-19 là một vi rút mới được phát hiện lần đầu tiên trong năm 2019. Nó lan truyền khi 
một người nào ho hoặc nhảy mũi trong lúc bệnh hoặc lan truyền qua liên hệ cá nhân gần gũi 
như sờ hoặc bắt tay. Mặc dù nhiều người bị nhiễm bệnh này chỉ bệnh nhẹ và có ho và sốt, một 
số người sẽ bệnh hơi khá làm cho họ cần nhập viện, và một số người có thể tử vong vì bị nhiễm 
vi rút này. 
 

Những triệu chứng gì của bệnh COVID-19? 
 
Thường thường, người có bệnh COVID-19 sẽ bắt đầu bệnh từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với 
một người có vi rút. Triệu chứng phổ biến bao gồm: 

• Sốt  

• Ho 

• Khó thở  

• Mệt mỏi  
 
Phần lớn người có bệnh COVID-19 không có sổ mũi hoặc đau họng, vì thế nếu bạn chỉ có những 
triệu chứng đó, bạn có thể không có bệnh COVID-19. 
 

Bạn có thể làm thế nào để không bị nhiễm bệnh COVID-19?  
 
Không có thuốc vắc-xin chống lại bệnh COVID-19, nhưng có những việc đơn giản mọi người có 
thể làm để tránh bị nhiễm nó: 
 

• Rửa tay bạn thường xuyên bằng xà bông và nước ít nhất từ 20 đến 30 giây, hoặc dùng 
nước rửa tay khô có chất cồn ít nhất 60%. 

• Cố gắng sờ mắt, mũi hoặc miệng của bạn  

• Cố gắng cách xa những người bệnh  

• Nếu bạn bệnh, ở nhà và cố gắng cách xa những người khác  
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• Luôn luôn che đậy miệng và mũi bạn bằng khăn giấy hoặc tay áo của bạn lúc bạn ho 
hoặc nhảy mũi. Vứt đi khăn giấy trong thùng rác và lập tức rửa tay bạn. 

• Bạn không cần đeo khẩu trang trừ ra khi bản thân bạn bị bệnh. 

• Cách tốt nhất để phòng không bị nhiễm bệnh COVID-19 là tránh tiếp xúc với vi rút. Nghĩa 
là thực hành khoảng cách xã hội. Đây là những việc bạn có thể làm: 

o Giảm bớt số người xung quanh bạn - càng ít càng tốt, và đặc biệt tránh nhóm 10 
người hoặc nhiều hơn. 

o Cách xa ít nhất 6 feet từ những người khác  
o Suy nghĩ về những cách bạn có thể lấy được vật tư bạn cần thiết được đưa đến 

tận nhà thay thế cho đi ra cửa hàng. Yêu cầu sự giao hàng để ở trước cửa thay 
thế cho nhận hàng tận người. 

o Nếu bạn cần phải đi ra cửa hàng, chọn một giờ không đông khách, tránh sờ mặt 
bạn, và rửa tay bạn hoặc dùng nước rửa tay khô lập tức khi bạn bỏ đi. 

o Gọi điện cho mọi người thay thế cho đi gặp họ tận người để tránh khỏi bị bệnh 
hoặc sơ ý nhiễm cho người khác. 

 

Bạn trị bệnh COVID-19 bằng cách nào? 
 
Không có thuốc hoặc cách trị dành đặc biệt cho bệnh COVID-19. Tuy nhiên có những cách có 
thể giúp chăm sóc sức khỏe bản thân bạn và gia đình bạn nếu bị bệnh:  
 

• Hầu hết mọi người có bệnh COVID-19 sẽ nhận thấy tốt hơn chỉ cần nghĩ ngơi, uống nước 
và thuốc giảm sốt như Tylenol/Acetaminophen. 

• Tránh sử dụng thuốc ibuprofen hoặc những loại thuốc như Motrin và Advil mà có 
iburprofen. 

• Nếu bạn khó thở, ho trở nên tệ hơn, tức ngực hoặc những triệu chứng nghiêm trọng 
khác, gọi văn phòng của bác sĩ bạn, đi đến phòng khám bệnh sức khỏe khẩn cấp, hoặc đi 
đến bộ cấp cứu. Gọi trước nếu bạn có thể, để họ chờ đợi bạn. 

 

Bạn nên làm gì nếu bạn nghĩ rằng bạn có bệnh COVID-19? 
 

• Nếu bạn có triệu chứng nhẹ, ở nhà, nghỉ ngơi, và tránh liên lạc với người khác cho đến 
khi bạn hoàn toàn hết bệnh. 

• Bởi vì không có thuốc trị bệnh COVID-19, bạn có an toàn ở nhà nhiều hơn lúc có triệu 
chứng nhẹ là hơn đi đến một chỗ mà bạn có thể lan truyền bệnh cho người khác hoặc bị 
người khác lan truyền bệnh cho. 

• Những người nên cần được thí nghiệm nếu họ có sốt hoặc ho bao gồm: 
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o Nhân viên chăm sóc sức khỏe y tế  
o Những người sống hoặc làm việc trong nhóm như viện dưỡng lão nơi trú ẩn 
o Người cao tuổi trên tuổi 50 
o Những người có tình trạng sức khỏe mãn tính như bệnh tiểu đường, bệnh tim 

hoặc bệnh phổi  
o Những người được đi du lịch đến một nước có cảnh báo du lịch cấp độ 2 hoặc 3 

trong vòng 14 ngày. 
o Có liên quan đến một ca bệnh COVID-19 được biết đến trong vòng 14 ngày. 
o Những người có bệnh nghiêm trọng hoặc trở nên xấu hơn và những người cần 

nhập viện. 

• Nếu bạn nghĩ rằng bạn cần được thí nghiệm cho bệnh COVID-19, gọi văn phòng khám 
sức khỏe tổng quát của bạn. Nếu bạn không có bác sĩ tổng quát hoặc có câu hỏi khác, 
gọi đường dây nóng bệnh COVID-19 số 1-800-722-7112. 

 
 

Đường dây nóng bệnh COVID-19 thành phố Philadelphia 1-800-722-7112 
 
 

Thông tin dành cho nhân viên bị bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến 
 
Nếu bạn làm việc trong tiểu bang Pennsylvania và không có thể đi làm bởi vì bệnh COVID-19, 
bạn có thể có đủ điều kiện dành cho chương trình thất nghiệp hoặc bồi thường tiền phụ cấp 
cho công nhân. Bấm vào đây để đạt được thông tin: http://www.uc.pa.gov/Pages/covid19.aspx 
 
 

Bản tin đưa ra Philly COVID-19 
 
Bản tin đưa ra bằng ngôn ngữ Anh và Tây Ban Nha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uc.pa.gov/Pages/covid19.aspx
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