
Quý vị đang có triệu 
chứng – sốt, ho, khó 
thở, đau cơ, chảy 
nước mũi, đau họng 
và nhức đầu?

COVID-19 là một bệnh đường hô hấp, và những triệu chứng thường gặp nhất bao gồm sốt, ho và khó thở. Những triệu chứng 
này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh. Không có điều trị đặc hiệu cho COVID-19.
Đối với hầu hết mọi người, bệnh thường biểu hiện nhẹ và có thể tự an dưỡng tại nhà. Làm xét nghiệm chẩn đoán chỉ khuyến cáo 
cho các cá nhân có nguy cơ bị bệnh nặng cao, như người trên 60 tuổi hoặc đã có bệnh sẵn. Với tất cả mọi người, kể cả người không 
có triệu chứng gì, vẫn nên thực hành thường xuyên việc tạo khoảng cách xã hội và rửa tay sạch.

Tôi có triệu chứng, những việc 
gì tôi nên làm?

Quý vị có bác sĩ        
nào để đến khám 
không?

Quý vị trên 60 tuổi 
hoặc đang có những 
bệnh nền như đái tháo 
đường, ung thư hoặc 
bệnh tim mạch?

Yes

Yes

 Yes

Triệu chứng của quý          
vị có trầm trọng không?

Không

Không cần phải làm xét 
nghiệm chẩn đoán. Nếu 
quý vị đã có giao thiệp gần 
với người nào đó bị 
COVID-19, hãy ở nhà và 
theo dõi triệu chứng trong 
14 ngày.

Không

Không 

Gọi cho bác sĩ của quý vị.

Gọi cho trung tâm y tế cộng 
đồng nơi quý vị đang sinh sống, 
tìm thông tin liên lạc trên trang 
findahealthcenter.hrsa.gov, 
hoặc gọi trợ giúp từ IDPH theo 
số 800-889-3931.

Gọi cho bác sĩ của quý vị để 
quyết định xem có cần làm xét 
nghiệm chẩn đoán không.

Yes

Ở tại nhà tối thiểu 7 ngày, và tiếp tục 3 
ngày sau khi không còn sốt và có sự cải 
thiện các triệu chứng đường hô hấp—tính 
trên triệu chứng nào lâu hơn. Cơn sốt của 
quý vị nên hoàn toàn biến mất trong 3 
ngày mà không có sử dụng thuốc hạ sốt*. 
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* Ví dụ, nếu quý vị có sốt và ho trong 4 ngày, quý vị cần phải ở nhà thêm 3 ngày sau khi không còn sốt, tính tổng cộng là 7 ngày. Hoặc, nếu quý vị có sốt và ho trong 5 
ngày, thì quý vị cần ở nhà thêm 3 ngày không có sốt nữa tính tổng cộng là 8 ngày. Hướng dẫn này đã điều chỉnh theo Sở Y tế Công Cộng Chicago.

Không




