
GỌI CHO
BA�C SI�

Lấy thuốc theo đơn tại nhà thuốc hoặc yêu ca�u thuo� c được giao trực tie�p đe�n nhà 
quý vị thông qua các dịch vụ Khám bệnh Từ xa của Sở Y te�  Công cộng.

Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, hãy gọi 
cho bác sı ̃hoặc Trung tâm Y te� Công cộng theo so�  1-833-540-0473.

Bắt đầu điều trị càng sớm càng to� t.

Chia sẻ bất kỳ mối lo ngại nào về sức khỏe và thông tin về loại thuốc hiện tại quý vị 
đang dùng.  Ne�u quý vị hội đủ đie�u kiện, hãy xin được kê đơn thuo�c COVID-19.

HIỆN TẠI ĐÃ CÓ
THUO� C ĐIE� U TRỊ COVID-19

Các loại thuo� c này KHÔNG phải là biện pháp thay thế cho chích ngừa COVID-19 và KHÔNG thay đổi các 
hướng dẫn Cách ly & Kiểm dịch. Ne�u quý vị hội đủ đie�u kiện đe�  được chıćh ngừa COVID-19, quý vị ca�n chıćh 
ngừa sớm nha�t ngay khi có the� .

ĐI ĐE� N MO�̣ T ĐIE� M
XÉT NGHIỆM ĐỂ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ

Lấy thuốc theo đơn và bắt đầu điều trị càng sớm càng to� t.

Gọi so�  1-833-540-0473 hoặc truy cập ph.lacounty.gov/covidmedicines
đe�  tım̀ một điểm Xét nghiệm để được Điều trị thuộc chương trình

Làm xét nghiệm tại cho�  hoặc mang theo ke�t quả xét nghiệm từ nhà thuo�c, bác 
sı ̃hoặc xét nghiệm tại nhà.

Chia sẻ ba�t kỳ mo�i lo ngại nào ve� sức khỏe và thông tin ve� loại thuo�c hiện tại quý vị đang 
dùng nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ne�u quý vị hội đủ đie�u 
kiện, hãy xin được kê đơn thuo�c COVID-19.

Quý vị cũng có the�  gọi cho Trung tâm Y te�  Công cộng theo so�  1-833-540-0473 và sử dụng các dịch vụ Khám bệnh Từ xa 
của Sở Y te�  Công cộng ne�u quý vị đã có ke�t quả xét nghiệm dương tıńh và đang tım̀ kie�m các dịch vụ đánh giá và đie�u trị.


