Thuốc chống
siêu vi COVID-19
Khoa Cấp cứu này không phải là nơi thích
hợp nhất để lấy toa thuốc chống siêu vi.
Hãy lấy toa thuốc từ bác sĩ gia đình.

CHỐNG
SIÊU VI
COVID-19

Ai hội đủ điều kiện để nhận được thuốc chống siêu vi:
•

Tất cả những người trên 70 tuổi

•

Người từ 50 tuổi trở lên mà có hai hoặc nhiều yếu tố nguy cơ bị bệnh nặng

•

Thổ dân hoặc Dân đảo Torres Strait từ 30 tuổi trở lên mà có hai hoặc nhiều yếu
tố nguy cơ bị bệnh nặng

•

Người suy kém hệ miễn dịch mà trên 18 tuổi cũng có thể đủ điều kiện nhận
được

Cách để nhận được thuốc chống siêu vi:
1. Nếu quý vị có xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc có đăng ký kết quả
xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) dương tính, Bộ Y tế NSW sẽ một gửi tin
nhắn (SMS) đến quý vị với một link (liên kết trang mạng) đến bản câu hỏi.
2. Nếu sau khi trả lời bản câu hỏi, quý vị được nhận ra là có nguy cơ cao,
Healthdirect Australia sẽ gửi một tin nhắn (SMS) đến quý vị.
3. Gọi đến bác sĩ gia đình sớm (thường là qua telehealth) để thảo luận về thuốc
chống siêu vi. Thuốc chống siêu vi có tác dụng tốt nhất trong vòng 5 ngày kể từ
khi quý vị khởi phát triệu chứng.
4. Nếu bác sĩ gia đình nói rằng quý vị đủ điều kiện để nhận được thuốc uống
chống siêu vi, họ sẽ gửi một toa thuốc đến quý vị (qua internet hoặc gửi bản
in). Quý vị nên yêu cầu tiệm thuốc tây thu xếp việc giao thuốc tận nhà cho mình
hoặc nhờ người nào lấy thuốc và giao đến nhà cho mình.
Nếu quý vị không thể liên lạc bác sĩ gia đình, hãy liên lạc Đường dây
Trợ giúp chống Siêu vi Corona Toàn quốc qua số 1800 020 080 hoặc
đường dây Hỗ trợ Chăm sóc COVID-19 và Cúm tại nhà (COVID-19 and
Flu Care at Home) của Bộ Y tế NSW qua số 1800 960 933 và họ có thể
kiểm tra xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận được thuốc chống siêu
vi không.
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