
Vietnamese 

Khoa Cấp Cứu Bệnh Viện Sunshine 
Lời Khuyên Về COVID-19 Khi Xuất Viện 

  

Trong lần đến phòng cấp cứu của chúng tôi, bạn đã được xét nghiệm COVID-19. Dựa vào triệu 

chứng của bạn, chúng tôi xác định là bạn đã nhiễm, hoặc rất có thể đã bị nhiễm, COVID-19. 

  

 

Tôi nên làm gì tiếp theo?  

  

- Nếu bạn đang chờ kết quả xét nghiệm của mình, thường thường trong vòng 24 giờ sẽ có kết 

quả. Người ta sẽ gửi kết quả bằng tin nhắn (SMS) đến điện thoại di động mà bạn đã cung cấp 

cho chúng tôi. 

- Nếu bạn có kết quả dương tính, bạn cần PHẢI tiếp tục cách ly tại nhà cho đến khi Bộ Y Tế liên 

lạc và lần xét nghiệm Ngày 13 trong thời gian cách ly có kết quả âm tính. 

- Đơn vị Y tế Cộng đồng Western Health (WHPU) sẽ liên lạc với tất cả các bệnh nhân dương tính 

và sẽ thảo luận với bạn về các triệu chứng và nhu cầu của bạn về phương diện xã hội. 

- Bạn sẽ được liên kết với Bác sĩ Gia đình hoặc chương trình Bệnh viện Tại nhà (HITH) để họ theo 

dõi bạn trong thời gian bệnh. Đa số bệnh nhân sẽ không cần bệnh viện điều trị thêm. 

- Nếu sau 3 ngày vẫn không có ai gọi điện thoại cho bạn, vui lòng liên lạc với Bác sĩ Gia đình của 

bạn để họ giới thiệu bạn tới WHPU để theo dõi. 

- Nếu bạn đã tiếp xúc với bạn bè hoặc gia đình trong 5 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng, 

chúng tôi khuyến khích bạn cho họ biết để họ đi xét nghiệm. 

- Tốt nhất là họ đi xét nghiệm tại nơi xét nghiệm trong khi vẫn còn ngồi trong xe (drive through 

clinic) để giảm thiểu rủi ro cho những người khác. Họ có thể xem trang web nói về việc xét 

nghiệm COVID tại Victoria nếu họ không chắc nên xét nghiệm ở đâu. 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19  

- Nếu bạn hiện nay đang làm việc tại nơi làm việc thường xuyên của mình, bạn hãy nhanh chóng 

cho người quản lý biết kết quả xét nghiệm của mình. Do số ca nhiễm COVID cao, nhân viên của 

chính phủ Victoria thực hiện việc rà soát tiếp xúc sẽ chậm trễ liên lạc nơi làm việc của những 

người nhiễm COVID. Vì thế, việc bạn liên lạc nơi làm việc của bạn càng sớm càng tốt sẽ giúp 

giảm thiểu rủi ro cho đồng nghiệp của bạn. 

  

 

Tôi có thể có những triệu chứng nào trong khi ở nhà? 

 

- Trong khi ở nhà, hầu hết mọi người sẽ bị bệnh nhẹ tương tự bị cảm (đau họng, sổ mũi, nhức 

đầu, đau nhức cơ thể, mệt mỏi và sốt). 

- Bạn nên uống thuốc giảm đau loại nhẹ (paracetamol và ibuprofen) thường xuyên. Bạn nên ăn 

uống đều đặn. 

- Nếu bạn cảm thấy nặng hơn và cần được chăm sóc y tế, vui lòng liên lạc đường dây nóng về 

Coronavirus. 

- Bạn nên sử dụng dịch vụ giao hàng mà bạn không tiếp xúc với người giao hàng để mua thực 

phẩm – tốt nhất dùng dịch vụ giao hàng của siêu thị, hoặc cũng có thể nhờ bạn bè hoặc gia đình 

giao hàng khi không tiếp xúc với họ. Để đảm bảo an toàn cho họ, bạn không được gặp mặt và 

tiếp xúc trực tiếp với tài xế giao hàng. 

o  Coles: https://shop.coles.com.au/a/national/home 

o  Woolworths: https://www.woolworths.com.au/ 

o  IGA: https://www.iga.com.au/shop-online/ 

o  Your Grocer: https://www.yourgrocer.com.au/ 

o  Dịch vụ giao đồ ăn: Uber Eats, Deliveroo, DoorDash, 

  
  

https://www.coronavirus.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19
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Vietnamese 

Nếu tôi cảm thấy bệnh nặng hơn hoặc cần thêm lời khuyên thì làm sao? 

 

Vui lòng liên lạc đường dây nóng về Coronavirus trực 24 giờ số 1800 675 398. 

Vui lòng nhấn số “0” nếu bạn cần thông dịch viên khi dùng dịch vụ này. 

  

Vui lòng chỉ gọi 000 trong trường hợp khẩn cấp. 

  

Đường dây nóng về Coronavirus có thể giúp: 

-         Vận chuyển để đi đến các cuộc hẹn về y tế 

-         Sắp xếp xét nghiệm COVID lần tiếp theo 

-         Sắp xếp chỗ để cách ly nếu bạn không thể cách ly an toàn tại nhà 

-         Sắp xếp cung cấp thực phẩm và những thứ cơ bản trong trường hợp khẩn cấp. 

  

 

Tôi có thể tìm thêm thông tin về COVID-19 ở Victoria nơi đâu? 

  

Bộ Y Tế có một trang web có nhiều câu hỏi và câu trả lời liên quan đến tất cả các phương diện về 

COVID. Vui lòng xem thông tin trên trang web này. https://www.coronavirus.vic.gov.au/    

  

 

Nếu tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của tôi thì sao? Có thông tin bằng ngôn ngữ của tôi giải 

thích về COVID không? 

 

Chính phủ Victoria có nhiều bản thông tin viết bằng các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh. Vui lòng tải những 

bản này cho bạn bè và người nhà không đọc tiếng Anh. 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-coronavirus-covid-19 

https://www.sbs.com.au/language/coronavirus 

  

 

Tôi có thể làm gì nếu tôi gặp khó khăn về tài chính do xét nghiệm COVID hoặc bắt buộc phải 

cách ly? 

  

Bạn có thể hội đủ điều kiện để nhận khoản tiền của chính phủ do xét nghiệm COVID-19 và cách ly, 

hoặc Khoản tiền Nghỉ việc do Thảm họa Đại dịch. Những khoản tiền này là khoản tiền trả một lần để 

giúp những công nhân tại Victoria phải cách ly để xét nghiệm hoặc phải cách ly 14 ngày. Bạn cần 

phải hội đủ những điều kiện để có thể nhận những khoản tiền này. 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/450-coronavirus-covid-19-test-isolation-payment 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/covid-19-disaster-payment-

victoria 

  

 

Giúp Đỡ về Sức Khỏe Tâm Thần 

  

Nếu bạn hoặc người nhà cần giúp đỡ về sức khỏe tâm thần, vui lòng liên lạc 

  

Beyond Blue 1800 512 348          Head to Help 1800 595 212 

Lifeline   13 11 14       Headspace 1800 650 890 hoặc 

                                     headspace.org.au/eheadspace 

  

 

Làm sao để tìm sự giúp đỡ khác trong cộng đồng? 

  

Foodbank, một tổ chức từ thiện và có liên kết với các tổ chức chuyên giúp đỡ về những điều ngoài 

thực phẩm, có thể giúp đỡ trong thời điểm khó khăn này. 

https://www.foodbank.org.au/homepage/who-we-help/individuals/?state=vic 
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