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HƯỚNG DẪN NGƯỜI NHIỄM COVID-19

NHIỆM VỤ CỦA CƠ SỞ QUẢN LÝ
NGƯỜI NHIỄM TẠI NHÀ
1. Thực hiện đánh giá người nhiễm theo các tiêu chí quy định;
2. Lập danh sách “Quản lý người nhiệm COVID-19 tại nhà”;
3. Khám bệnh và theo dõi sức khoẻ người nhiễm COVID-19
Ghi chép, cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe người nhiễm COVID-19
hàng ngày và ghi vào các Phiếu theo dõi sức khỏe người nhiễm COVID-19;
hoặc phần mềm quản lý sức khoẻ người nhiễm COVID-19 .
Tiếp nhận các cuộc gọi điện thoại và tư vấn cho người nhiễm COVID-19,
người chăm sóc.
Nhân viên của Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà có nhiệm vụ đến nhà
người nhiễm COVID-19 để hỗ trợ trực tiếp, trong các trường hợp:
- Người nhiễm COVID-19 có tình trạng cấp cứu cần xác định mức độ để có hướng
xử trí phù hợp.
- Không nhận được báo cáo về tình trạng sức khoẻ của người nhiễm COVID-19 và
không liên lạc được với người nhiễm COVID-19 hoặc người chăm sóc.
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NHIỆM VỤ CỦA CƠ SỞ QUẢN LÝ
NGƯỜI NHIỄM TẠI NHÀ
4. Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà (Realtime RT PCR; hoặc Test nhanh
kháng nguyên) cho người nhiễm COVID-19 vào ngày 14 để
chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly.
Làm xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà
với người nhiễm khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19.
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NHIỆM VỤ CỦA CƠ SỞ QUẢN LÝ
NGƯỜI NHIỄM TẠI NHÀ
5. Xử trí cấp cứu, chuyển viện
Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà hướng dẫn người
nhiễm khi có các cấu hiệu, triệu chứng cấp cứu, liên hệ ngay
tới Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà hoặc Trung
tâm vận chuyển cấp cứu để được hỗ trợ xử trí cấp cứu,
chuyển viện.
Trong thời gian chờ đợi chuyển tuyến, Cơ sở quản lý người
nhiễm COVID-19 hướng dẫn, xử trí cấp cứu cho bệnh nhân.

PHƯƠNG TIỆN CẦN CÓ KHI ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ

Nhiệt kế

Máy đo độ bão hoà Oxy

Máy đo huyết áp

đầu ngón tay ( SpO2)

Test nhanh COVID-19

Túi thuốc điều trị ngoại trú
cho người nhiễm tại nhà

Điện thoại hoặc máy tính
để liên lạc với
nhân viên y tế hỗ trợ

Có người thân chăm sóc
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DANH MỤC CÁC BỆNH NỀN

(CÓ NGUY CƠ GIA TĂNG MỨC ĐỘ NẶNG KHI MẮC COVID-19)

DANH MỤC
THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
CHO NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
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THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
Chỉ định điều trị kết hợp đồng thời thuốc chống viêm corticosteroid và thuốc chống đông máu
khi người bệnh có bất kỳ một trong các dấu hiệu sớm của suy hô hấp mà chưa kịp chuyển người
bệnh COVID-19 đến cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch
và người bệnh không thuộc phạm vi chống chỉ định của thuốc.
Các dấu hiệu suy hô hấp là:
(1) Khó thở, thở hụt hơi, hoặc khó thở tăng lên khi vận động (đứng lên, đi lại trong nhà) hoặc ở trẻ
em có dấu hiệu thở bất thường: thở rên, rút lồm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, khò khè, thở rít thì
hít vào; và/hoặc
(2) Nhịp thở (ở trẻ em đếm đủ nhịp thở trong 1 phút khi trẻ nằm yên không khóc):
≥ 21 lần/phút ở người lớn;
≥ 30 lần/phút ở trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi;
≥ 40 lần/phút ở trẻ em từ 1 đến dưới 5 tuổi;

và/hoặc

(3) SpO2 ≤ 95% (nếu có thể đo), (khi phát hiện bất thường đo lại lần 2 sau 30 giây đến 1 phút, khi đo
yêu cầu giữ yên vị trí đo).
Khi kê đơn, lưu ý kiểm tra kỹ các chống chỉ định, khai thác thông tin về các thuốc người bệnh đang sử
dụng để tránh các tương tác thuốc nghiêm trọng khi kê đơn.

TOA THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19 TẠI NHÀ
(Dành cho người từ 18 tuổi)

1. Molnupiravir 400mg

Nếu Ông/Bà có cảm giác khó thở hoặc đo Sp02 dưới 95%

Uống ngày 02 lần: sáng 01 viên, chiều 01 viên,

nhưng chưa liên hệ được nhân viên y tế để được hỗ trợ,

Uống 05 ngày liên tục.

Ông/Bà có thể uống thêm các thuốc sau:

2. Paracetamol 500mg

4. Dexamethasone 0,5mg

Uống 01 viên khi sốt trên 38oC,

Uống ngày 01 lần: sáng 12 viên sau khi ăn

có thể lặp lại mỗi 04 giờ đến 06 giờ nếu vẫn còn sốt.

(tương đương 06 mg/ngày).

3. Các loại vitamin (đa sinh tố, vitamin C)

HOẶC Methylprednisolone 16mg

Uống ngày 02 lần: sáng 01 viên, chiều 01 viên.

Uống ngày 02 lần: sáng 01 viên, chiều 01 viên sau khi ăn.
HOẶC Prednisolone 5mg

Lưu ý:
- Toa thuốc này chỉ sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên.
- Thuốc số 1 là thuốc có kiểm soát, được cung cấp theo
chương trình của Bộ Y tế.
- Riêng thuốc số 4 và thuốc số 5 KHÔNG sử dụng trong các
trường hợp sau:
Phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú, người có mắc một
trong những bệnh sau: viêm loét dạ dày tá tràng, suy gan, suy
thận, các bệnh lý dễ gây chảy máu đường tiêu hóa, đường tiết
niệu, các bệnh lý dễ gây chảy máu.
- Đối với người bệnh đang điều trị bệnh lý nền cần tham khảo ý
kiến bác sĩ trước khi sử dụng toa thuốc này.

Uống ngày 01 lần: sáng 08 viên sau khi ăn (tương đương 40
mg/ngày).
5. Rivaroxaban 10mg
Uống ngày 01 lần: sáng 01 viên.
HOẶC Apixaban 2,5 mg
Uống ngày 02 lần: sáng 01 viên, chiểu 01 viên.
HOẶC Dabigatran 110 mg
Uống ngày 02 lần: sáng 01 viên, chiều 01 viên.
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