HƯỚNG DẪN NHANH VỀ

THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19
Các Loại
Thuốc Điều Trị
COVID-19

Điều Trị Dự Phòng
Trước Phơi Nhiễm

Kháng Thể
Đơn Dòng

Thuốc Kháng
Vi-rút Đường Uống

Thuốc Kháng
Vi-rút IV

VEKLURY
(remdesivir)

Loại nào có sẵn

Evusheld

Bebtelovimab

Lagevrio
(molnupiravir)
Paxlovid

Sử dụng cho ai?

Bệnh nhân người lớn và
trẻ em (ít nhất từ 12 tuổi
trở lên và nặng ít nhất
40kg), là những người:
• hiện không nhiễm
SARS-CoV-2
(COVID-19).
• gần đây được biết là
không có tiếp xúc nào
với một người bị nhiễm
SARS CoV-2
(COVID-19).
• bị suy giảm miễn dịch
ở mức độ vừa đến
nghiêm trọng.
• không được khuyến
cáo nhận vắc-xin ngừa
COVID-19.

Bệnh nhân người
lớn và trẻ em (ít
nhất từ 12 tuổi trở
lên và nặng ít nhất
40kg), là những
người:
• có nguy cơ cao
bệnh trở nặng
khi mắc
COVID-19, bao
gồm nhập viện
hoặc tử vong.

Paxlovid:
• Bệnh nhân
người lớn và trẻ
em (từ 12 tuổi
trở lên và nặng ít
nhất 40kg).

Sử dụng khi nào?

2 tuần sau khi tiêm vắc-xin

Sử dụng như
thế nào?

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ
Chăm Sóc Sức Khỏe

Bệnh nhân người lớn
và trẻ em (từ 12 tuổi
trở lên và nặng ít nhất
40kg), là những người:
• đang nằm viện
• không nằm viện và
có nguy cơ cao
bệnh trở nặng khi
mắc COVID-19, bao
gồm nhập viện
hoặc tử vong.

Lagevrio:
• Người lớn có
nguy cơ cao
bệnh trở nặng
khi mắc
COVID-19, bao
gồm nhập viện
hoặc tử vong.
• Người lớn không
được khuyến cáo
các tùy chọn
điều trị
COVID-19 hoặc
không có khả
năng tiếp cận
phương pháp
điều trị
COVID-19 khác

Bệnh nhân trẻ em
nặng 3,5kg đến dưới
40kg hoặc bệnh nhân
trẻ em dưới 12 tuổi và
nặng ít nhất 3,5kg, là
những người:
• đang nằm viện
• không nằm viện và
có nguy cơ cao
bệnh trở nặng khi
mắc COVID-19, bao
gồm nhập viện
hoặc tử vong.

Trong vòng từ 7 ngày
trở xuống sau khi có
xét nghiệm dương
tính với COVID-19

Trong vòng từ 5 ngày
trở xuống sau khi có
xét nghiệm dương
tính với COVID-19

Trong vòng từ 7 ngày
trở xuống sau khi có
xét nghiệm dương
tính với COVID-19

Nhà Cung Cấp
Dịch Vụ Chăm
Sóc Sức Khỏe

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ
Chăm Sóc Sức Khỏe,
Hiệu thuốc tại địa
phương

Cơ sở chăm sóc sức
khỏe nội trú

Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại hhs.gov
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