Các loại
thuốc điều trị

COVID-19

Những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và dễ có nguy cơ mắc bệnh nặng có thể được
hưởng lợi từ các loại thuốc COVID-19 hiện có. Các liệu pháp điều trị này có thể giúp ngừa bệnh nặng, tránh nằm
viện và phòng ngừa tử vong do COVID-19. Nói chuyện với y viện hoặc bác sĩ của quý vị ngay nếu quý vị có kết quả xét
nghiệm dương tính và dễ có nguy cơ mắc bệnh nặng vì cần phải bắt đầu dùng các loại thuốc này ngay từ sớm để có tác
dụng tốt nhất. Bác sĩ hoặc y viện của quý vị sẽ giúp xác định lựa chọn thuốc COVID-19 nào là phù hợp nhất với quý vị.
Thuốc COVID-19 được cung cấp cho tất cả mọi người, bất kể diện di trú và sẽ không ảnh hưởng tới khả năng trở thành
thường trú nhân của quý vị.
Thuốc điều trị COVID-19 không thay thế cho việc ngừa bệnh.
Tất cả những ai hội đủ điều kiện đều nên đi chủng ngừa và áp dụng các bước khác để ngăn ngừa lây lan COVID-19.

Được điều trị COVID-19 bằng thuốc
Có hai cách để được thuốc điều trị COVID-19 nếu quý vị dễ có nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19.
• Nói chuyện với y viện hoặc bác sĩ để biết quý vị có hội đủ điều kiện được nhận thuốc điều trị COVID-19 hay không và có
thể lấy thuốc này ở đâu.
• Tìm các địa điểm Xét nghiệm để điều trị có cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 và thuốc miễn phí tại một địa điểm.

Phải bắt đầu dùng thuốc điều trị COVID-19 trong vòng từ năm đến bảy ngày kể từ khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện
để có tác dụng tốt nhất. Nếu quý vị có các triệu chứng bệnh, hãy đi xét nghiệm. Xem các mục tiếp theo để biết thêm
thông tin về xét nghiệm và nơi có thể cung cấp thuốc cho quý vị.

Cách thức xét nghiệm
Đi xét nghiệm và chữa trị COVID-19 tại phòng mạch bác sĩ của quý vị. Nếu quý vị có bác sĩ mà quý vị
thường hay đến khám chữa bệnh, hãy hỏi họ xem là quý vị có thể đi xét nghiệm và điều trị trong một lần
hẹn hay không.
Xét nghiệm bằng bộ xét nghiệm tại nhà hoặc tại địa điểm xét nghiệm khác, như tại một địa điểm xét
nghiệm trong cộng đồng.
◊ Có các bộ xét nghiệm tại nhà miễn phí từ chính quyền liên bang tại Có được các bộ xét nghiệm COVID-19 tại
nhà miễn phí (www.covid.gov/tests) hoặc gọi số 1-800-232-0233. Nếu quý vị ghi danh tham gia Medicare phần
B, quý vị có thể đặt thêm 8 xét nghiệm tại nhà miễn phí.
◊ Tìm các địa điểm xét nghiệm COVID-19 (mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/index.jsp).
◊ Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, nói chuyện với bác sĩ hoặc y viện của quý vị, hoặc tìm một y viện,
hoặc địa điểm xét nghiệm để điều trị, để nhận thuốc theo toa từ bác sĩ đủ tiêu chuẩn. Một số hệ thống y tế và địa
điểm Xét nghiệm để điều trị cũng có phương pháp khám chữa bệnh từ xa.

Đi xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm Xét nghiệm để điều trị. Tại một địa điểm Xét nghiệm để điều trị,
quý vị có thể làm xét nghiệm COVID-19 và nếu có kết quả xét nghiệm dương tính, bác sĩ tại địa điểm đó
sẽ kiểm tra xem quý vị có hội đủ điều kiện được nhận thuốc theo toa là các viên thuốc kháng vi-rút dạng
uống cho COVID-19 hay không. Họ sẽ cho toa cho quý vị và cấp thuốc trong cùng một buổi. Mang theo
tất cả các thuốc (hoặc danh sách các thuốc mà quý vị đang dùng) khi quý vị đi đến buổi hẹn. Vào trang
Công cụ tìm địa điểm xét nghiệm để điều trị COVID-19 (covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com).

Tìm thuốc điều trị ở đâu
Trên mạng trực tuyến
•

Trang mạng của Sở Y tế Minnesota (MDH). Tìm các y viện và tiệm thuốc tham gia trên toàn Minnesota tại Tìm
dịch vụ điều trị bằng thuốc kháng vi-rút dạng uống ở đâu (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/hcp/
medsaccess.html).

•

Công cụ tìm địa điểm xét nghiệm để điều trị. Quý vị cũng có thể lên mạng để sử dụng công cụ tìm địa điểm Xét
nghiệm để điều trị của chính quyền liên bang bằng:
◊

Tiếng Anh Công cụ tìm địa điểm xét nghiệm để điều trị COVID-19 - tiếng Anh (covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.
com)

◊

Tiếng Tây Ban Nha Công cụ tìm địa điểm xét nghiệm để điều trị COVID-19 - tiếng Tây Ban Nha (covid-19-test-to-treatlocator-es-dhhs.hub.arcgis.com)

◊

Tiếng Quảng Đông Công cụ tìm địa điểm xét nghiệm để điều trị COVID-19 - tiếng Quảng Đông (covid-19-test-to-treatlocator-zh-dhhs.hub.arcgis.com)

Gọi điện thoại
•

Có các đường dây khẩn để giúp giải đáp các thắc mắc của quý vị bằng tiếng Anh và những ngôn ngữ khác và
chuyển quý vị tới các nguồn trợ giúp để xét nghiệm và điều trị:
◊

Đường dây khẩn công cộng về COVID-19 của Sở Y tế Minnesota. Gọi số 1-833-431-2053, thứ hai–thứ sáu: 9 giờ sáng tới
7 giờ tối, thứ Bảy: 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Có nhân viên có thể nói chuyện với quý vị bằng tiếng Anh, tiếng Hmong,
tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Karen và nhiều ngôn ngữ khác.

◊

Đường dây khẩn trợ giúp về xét nghiệm để điều trị của Liên bang. Gọi số 1-800-232-0233 (TTY 1-888-720-7489). Đường
dây khẩn này làm việc bảy ngày một tuần, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Có nhân viên có thể giúp đỡ quý vị bằng hơn 150
ngôn ngữ.

◊

Đường dây tiếp cận và thông tin trợ giúp người khuyết tật (DIAL). Gọi số 1-888-677-1199, thứ hai–thứ sáu, từ 8 giờ sáng
đến 7 giờ tối, hoặc gửi email DIAL@usaginganddisability.org, để được giúp sử dụng các dịch vụ dành cho người khuyết tật.

Tìm dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc giá rẻ
Những người không có bảo hiểm có thể tìm được dịch vụ chữa trị miễn phí hoặc giá rẻ tại cộng đồng của họ, ở một
trung tâm y tế hoặc trung tâm sức khỏe cộng đồng do tiểu bang đài thọ. Để biết danh sách các trung tâm này, vui lòng
vào HRSA: Tìm trung tâm y tế (findahealthcenter.hrsa.gov/tool). Để biết thêm thông tin bằng nhiều ngôn ngữ, xin vào
trang mạng Các nguồn trợ giúp tìm dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá rẻ hoặc có được bảo hiểm y tế (www.health.state.
mn.us/diseases/coronavirus/materials/lowcost.html).
Đường dây khẩn công cộng về COVID-19 có thể giúp quý vị hiểu các lựa chọn điều trị và thuốc, giới thiệu quý vị tới
các nguồn trợ giúp, và cung cấp dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ. Gọi số 1-833-431-2053, thứ hai–thứ sáu: 9 giờ sáng đến
7 giờ tối, thứ Bảy: 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Chi phí thuốc điều trị COVID-19
Hiện đa số các loại thuốc điều trị COVID-19 đều là miễn phí, có nghĩa là bệnh nhân không phải trả chi phí thuốc. Nhà
thuốc không được yêu cầu bệnh nhân trả tiền khi mua thuốc này. Tuy nhiên có thể có những khoản lệ phí khác liên
quan đến việc được điều trị mà một cá nhân hoặc một công ty bảo hiểm sẽ cần phải trả. Thí dụ, y viện có thể tính chi
phí cho các dịch vụ liên quan đến việc cho dùng thuốc. Bệnh nhân có thể phảitiền đồng trả cho các dịch vụ này, tùy
thuộc vào loại bảo hiểm. Nói chuyện với y viện hoặc bác sĩ của quý vị hoặc dược sĩ nếu quý vị có thắc mắc về các
khoản chi phí liên quan đến việc dùng một loại thuốc nào đó.

Đài thọ bảo hiểm cho các khoản chi phí hoặc lệ phí điều trị
•

Medicare Phần D đài thọ cho bất kỳ loại thuốc theo toa nào dùng để chữa COVID-19.

•

Medicaid đài thọ toàn bộ cho các loại thuốc điều trị bằng kháng thể đơn dòng trong thời gian khủng hoảng y tế công cộng.

•

Hỏi chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị, vì nhiều chương trình bảo hiểm tư nhân lớn có đài thọ chi phí.

•

Nếu quý vị không có bảo hiểm, hãy những nơi chữa trị miễn phí hoặc giá rẻ như tại các y viện hoặc y viện chăm sóc cộng
đồng do liên bang đài thọ ở Minnesota. Tìm hiểu thêm tại Tìm trung tâm y tế – Hiệp hội các trung tâm y tế cộng đồng
Minnesota (mnachc.org/community-health-centers/find-a-health-center).
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