
BỘ TÀI LIỆU 1 

TÓM TẮT MỘT SỐ THÔNG TIN COVID CHO 
NGƯỜI DÂN KHI CẦN CÁCH LY TẠI NHÀ 

                                                                  ThS BSCKII Trần Thị Tố Quyên 

                                                                      Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch 

                                                                         Tham khảo từ tài liệu của CDC 2021 

TRIỆU CHỨNG COVID 19 

1. Theo dõi các triệu chứng 

Những người mắc bệnh COVID-19 đã có một loạt các triệu chứng được báo cáo 
- từ các triệu chứng nhẹ đến bệnh nghiêm trọng. Các triệu chứng có thể xuất 
hiện 2-14 ngày sau khi phơi nhiễm với vi-rút. Bất cứ ai cũng có thể có các triệu 
chứng từ nhẹ đến nghiêm trọng. Những người có các triệu chứng này có thể 
nhiễm COVID-19: 

• Sốt hoặc ớn lạnh 
• Ho 
• Hụt hơi hoặc khó thở 
• Mệt mỏi 
• Đau cơ hoặc đau người 
• Đau đầu 
• Mới mất vị giác hoặc khứu giác 
• Đau họng 
• Ngạt mũi hoặc chảy nước mũi 
• Buồn nôn hoặc nôn mửa 
• Tiêu chảy 

Danh sách này không bao gồm tất cả các triệu chứng có thể xuất hiện. CDC sẽ 
tiếp tục cập nhật danh sách này khi chúng tôi tìm hiểu thêm về COVID-19. Người 
cao tuổi và những người có các tình trạng bệnh nền nghiêm trọng như bệnh tim 
hoặc phổi hoặc bệnh tiểu đường dường như có nguy cơ cao hơn phát triển các 
biến chứng nghiêm trọng hơn từ bệnh COVID-19. 

 



2. Khi Nào Thì Cần Cấp Cứu Y Tế 

Tìm các dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp* của COVID-19. Nếu có người đang 
biểu hiện bất cứ dấu hiệu nào trong số này, hãy tìm đến chăm sóc y tế 
cấp cứu ngay lập tức: 

• Khó thở 
• Đau hoặc tức ngực thường xuyên 
• Trạng thái lẫn lộn mới 
• Không thể thức dậy hay duy trì sự tỉnh táo 
• Da, móng tay hoặc môi nhợt nhạt, xám hoặc có màu xanh, tùy vào 

tông da. 

*Danh sách này không bao gồm tất cả các triệu chứng có thể xuất hiện. 
Hãy gọi ngay cho nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị về bất kỳ triệu 
chứng nào nghiêm trọng hoặc đáng lo đối với quý vị. 

Gọi cho cơ sở cấp cứu địa phương: Thông báo cho nhân viên trực tổng đài 
rằng quý vị đang tìm kiếm sự chăm sóc cho một người nhiễm hoặc có thể 
nhiễm COVID-19. 

3. Sự khác biệt giữa COVID-19 & bệnh cúm 

Bệnh Cúm và COVID-19 đều là các bệnh hô hấp truyền nhiễm nhưng do các loại 
vi-rút khác nhau gây ra. COVID-19 là do nhiễm vi-rút Corona chủng mới (gọi 
là SARS-CoV-2), còn cúm là do nhiễm vi-rút cúm. 

COVID-19 dường như dễ lây lan hơn bệnh cúm và gây ra nhiều bệnh nghiêm 
trọng hơn ở một số người. Mọi người cũng có thể mắc bệnh trong thời gian dài 
hơn trước khi xuất hiện các triệu chứng và có thể gây lây nhiễm lâu hơn. Các 
thông tin khác về sự khác nhau giữa bệnh cúm và COVID-19 được trình bày 
trong các phần khác nhau bên dưới. 

Bởi vì cúm và COVID-19 có một số các triệu chứng tương tự nhau nên có thể 
khó để phân biệt hai loại bệnh này chỉ dựa trên triệu chứng, do đó có thể cần 
thực hiện xét nghiệm để giúp xác nhận chẩn đoán bệnh. 

Dù mỗi ngày chúng ta lại có thêm kiến thức mới về COVID-19 và chủng vi-rút 
gây ra bệnh này, song những điều chưa biết vẫn còn rất nhiều. Trang này so 
sánh COVID-19 và bệnh cúm, dựa trên thông tin có sẵn tốt nhất cho đến thời 
điểm hiện tại.  

https://www.cdc.gov/flu/about/viruses/index.htm
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/testing.htm#anchor_1596736120603
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Các đường link tham khảo 
1. Link chung: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwwwn.cdc.gov%2Fpubs%2

Fother-

languages%3FSort%3DLang%253A%253Aasc%26Language%3DVietnames

e%26fbclid%3DIwAR2WvBgbbMjjZxKl5hEigOlw6gTDWLtHzBLkd7_0oB_Mvq

wia9BW-

YUfVpI&h=AT272DOYLH9wSlt8Cssep3fMq9p0lV2n5RQ9bKA3OB3muB999c

RRPBOQiGJt0eqeaqZrhKFc8TUcxDqV6j21ANl1gdWhBxsil5xYVqm6aYGFz

GPUs1jFGNGaGZ24nyTToIv-5kCH4KSAwcQ 

 

2. Link COVID và sức khỏe của bạn: 

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-

someone.html 

 

3. Link COVID cách ly và cô lập:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/317422-

A_Quarantine-and- 

Isolation_VI_HR.pdf?fbclid=IwAR2VDUB_PAWlmPvBSJL8ompsSiAaJ0NdTr

mztb1JNM_dkvOUfTHo2SaHuvk 

 

4. Link các triệu chứng của COVID:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-

vietnamese.pdf?fbclid=IwAR2jt0FvBNqp8c5UOyXYgBfukFAVfwbaMB7LYyT2

05EWAiEd8_QkafloVK0 

 

5. Link quý vị cần làm để kiểm soát COVID tại nhà: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/10Things-

vietnamese.pdf?fbclid=IwAR37CATvUumoWFKsmYtiKXlrc5-

zqH4QQPtjk9sy6ngMj9uta8L30zcHO4Q 

 

6. Link những điều bạn cần biết để bảo vệ bản thân và người xung quanh: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet-

Vietnamese.pdf?fbclid=IwAR2zkuoDmiZnQL5qJE6HmC6P39FSQ3MI-

qWTcczU2Lbz5YFLUjST0zCkudE 

 

7. Link hướng dẫn các gia đình lớn hoặc mở rộng sống cùng một nhà: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19_Family-

Guidance_VI_HR_Vietnamese.pdf?fbclid=IwAR3Xclte_N5P1snocjm8Ql7j1Q

Nr0DrBm7ETckF52aQ63Km_JKSAwHurYOg 
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