
Ít nhất là 12 tuổi và cân nặng ít nhất là
88 pounds
Có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương
tính
Đang bệnh và bắt đầu có các triệu chứng
bệnh trong năm ngày vừa qua
Hiện nay không sử dụng loại thuốc gì có
thể phản ứng với thuốc điều trị COVID-
19. Khi đến gặp bác sĩ để thảo luận việc
điều trị, quý vị nhớ mang theo danh sách
thuốc mới nhất mà quý vị đang sử dụng
Có yếu tố rủi ro bị COVID-19 trầm trọng.
Các yếu tố này được liệt kê bởi Trung
Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh, tại
direc.to/hDpz, hoặc scan mã vạch 

Trên 65 tuổi
Hệ miễn dịch suy yếu
Bệnh Tiểu Đường
Ung Thư
Bệnh mãn tính, như bệnh gan, thận,
tim, phổi
Quá mức cân trung bình, béo phì
Mất năng lực vì bệnh tật

Ai đủ điều kiện được điều trị COVID-19?
Những người đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây
sẽ đủ điều kiện được điều trị:

      QR này.

     Các yếu tố rủi ro thông thường, là:

Các địa điểm Xét Nghiệm và Điều Trị
cung cấp cách điều trị gì?
Đối với những người không nhập viện thì
cách điều trị thông thường nhất là cấp
thuốc viên để uống hai lần một ngày,
trong năm ngày. Xem thêm thông tin 
tại direc.to/hET4, hoặc scan mã 
QR này.

 Điều Trị COVID-19
Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính về COVID-19, quý vị có thể đủ điều kiện
được điều trị để ngăn ngừa bệnh trở nên trầm trọng. Quý vị nên liên lạc Bác Sĩ
Chính để được chỉ dẫn thêm. Quý vị có thể tìm các địa điểm Xét Nghiệm và Điều Trị,
là nơi mà quý vị có thể đến làm xét nghiệm và nhận thuốc điều trị tại cùng một địa
điểm, qua trang mạng direc.to/hETW, hoặc scan mã vạch QR này.

Các Câu Hỏi Thông Thường

Điều trị có phải trả tiền hay không?
Thuốc được cấp miễn phí nhưng có thể phải
trả y phí khi gặp bác sĩ hoặc dược sĩ tại địa
điểm Xét Nghiệm và Điều Trị. Một số bảo
hiểm y tế tài trợ y phí gặp bác sĩ hoặc dược
sĩ tại các địa điểm này.

CVS at 470 Blossom Hill Rd, San Jose, 

CVS at 2514 Berryessa Rd, San Jose,

Các địa điểm Xét Nghiệm và Điều Trị nào
gần nhất với địa điểm xét nghiệm này?
Gần đây có các địa điểm sau đây.

      CA 95123. 

      CA 95132. 
Làm hẹn trên mạng tại CVS.com.
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