
Chăm sóc bệnh COVID tại Nhà là gì? 

Chăm sóc bệnh COVID tại Nhà là một dịch vụ y tế hỗ 
trợ và theo dõi từ xa cho những người đã nhận được 
kết quả xét nghiệm dương tính với COVID và có đủ sức 
khỏe để ở nhà. 

Nhóm Chăm sóc bệnh COVID tại Nhà (Chăm sóc) sẽ giữ 
liên lạc với quý vị để theo dõi và giúp quý vị kiểm soát 
các triệu chứng của mình. Nhóm Chăm sóc của quý vị 
có thể yêu cầu quý vị đo nhịp tim, mức oxy và/hoặc 
nhiệt độ của quý vị. Nếu được yêu cầu, thiết bị để thực 
hiện việc này sẽ được cung cấp miễn phí cho quý vị để 
chúng ta có thể cùng nhau theo dõi các triệu chứng 
của quý vị và hỗ trợ quá trình phục hồi của quý vị.

Nhóm Chăm sóc bệnh COVID tại Nhà bao gồm các bác 
sĩ, y tá và nhân viên hỗ trợ sẽ thường xuyên kiểm tra 
với quý vị, đưa ra lời khuyên về các triệu chứng của quý 
vị và nếu cần, sẽ sắp xếp việc chuyển đến bệnh viện. 
Nhóm chăm sóc sẽ giữ liên lạc với quý vị qua điện thoại 
và quý vị cũng có thể lựa chọn sử dụng một ứng dụng 
có tên là CareMonitor.

Thông tin cho 
bệnh nhân
Những điều quý vị cần biết

Chăm sóc bệnh COVID tại Nhà được thực hiện bởi Calvary Medibank JV Pty Ltd, một liên doanh giữa Calvary và Medibank 12,2021

CareMonitor là một ứng dụng đơn giản để sử dụng cho 
điện thoại hoặc thiết bị thông minh của quý vị, cho phép 
quý vị giữ liên lạc với nhóm Chăm sóc và cung cấp thông 
tin và tài liệu hữu ích. Nó cũng cho phép quý vị nhập nhịp 
tim, nhiệt độ và nồng độ oxy, lưu hồ sơ kiểm tra sức khỏe 
và tình trạng bệnh của quý vị trong thời gian cách ly.

Chào mừng quý vị đến  
với chương trình Chăm  
sóc bệnh COVID tại Nhà 
(COVID Care at Home)

Quý vị đã đăng ký tham gia 
chương trình Chăm sóc bệnh 
COVID tại Nhà, là dịch vụ được 
cung cấp miễn phí, thay mặt cho 
dịch vụ y tế địa phương của quý 
vị để hỗ trợ những người nhận 
được kết quả xét nghiệm dương 
tính với COVID-19.

Chăm sóc bệnh COVID tại Nhà được 
thực hiện thay mặt cho dịch vụ y tế tại 
địa phương của quý vị.

covid
care
at home

Vietnamese | Tiếng Việt



Nếu quý vị khó thở, hoặc trong 
trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi 000

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về 
chương trình Chăm sóc bệnh COVID 
tại Nhà, vui lòng gọi 1800 367 277

Các triệu chứng phổ biến

Các triệu chứng thường gặp bao gồm chảy nước mũi, 
ho, mệt mỏi và sốt. Quý vị cũng có thể bị đau đầu, đau 
họng, mất vị giác và khứu giác. Một số người cảm thấy 
buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Các triệu chứng này 
có thể được kiểm soát bằng cách nghỉ ngơi và uống 
nhiều nước, tương tự như cảm lạnh hoặc cúm thông 
thường. Nếu quý vị cảm thấy không khỏe, có thể dùng 
paracetamol và ibuprofen để giúp giảm các triệu chứng.

Tôi đã nhận được kết quả dương tính với 
COVID-19. Tôi phải làm gì bây giờ? 

1. Quý vị đã nhận được cuộc gọi từ chúng tôi vì dịch vụ y 
tế tại địa phương của quý vị đã thông báo cho nhóm 
Chăm sóc bệnh COVID tại Nhà biết rằng quý vị đã nhận 
được kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. 

2. Trong cuộc gọi đầu tiên, quý vị sẽ nhận được một số 
thông tin về cách ly tại nhà và ưng thuận việc đăng 
ký tham gia chương trình Chăm sóc bệnh COVID tại 
Nhà. Quý vị cũng sẽ trả lời một loạt câu hỏi để cho 
phép nhóm Chăm sóc đánh giá các triệu chứng và 
tình trạng bệnh của quý vị. 

3. Nhóm Chăm sóc bệnh COVID tại Nhà sẽ hoàn thành 
thông tin đăng ký với quý vị qua điện thoại để đánh  
giá các triệu chứng và tình trạng bệnh của quý vị.  
Tần suất của những cuộc gọi này sẽ phụ thuộc vào các 
triệu chứng của quý vị và việc quý vị cảm thấy ra sao 
mỗi ngày. 

4. Một chọn lựa để giúp theo dõi tình trạng của quý vị là 
Ứng dụng CareMonitor. Nếu nhóm Chăm sóc đánh giá 
tình trạng của quý vị là ổn định, thì quý vị có chọn lựa là 
sử dụng ứng dụng CareMonitor. Ứng dụng CareMonitor 
sẽ giúp theo dõi tình trạng của quý vị và cho phép quý 
vị giữ liên lạc.

5. Nhóm Chăm sóc có thể gửi cho quý vị một số thiết bị 
để giúp chúng tôi theo dõi nhịp tim, mức oxy và nhiệt 
độ của quý vị. Nhóm của chúng tôi sẽ hướng dẫn và 
hỗ trợ quý vị thực hiện các phép đo này tại nhà. 

6. Chúng tôi biết rằng việc bị COVID-19 và phải ở nhà cách 
ly có thể gây căng thẳng. Chúng tôi có thể giúp quý vị 
tiếp cận hỗ trợ bổ sung cho sức khỏe tinh thần của quý 
vị và giúp quý vị nhận được sự hỗ trợ thiết thực khác 
với những thứ như đồ dùng tạp hóa, thuốc men, hỗ trợ 
gia đình và tài chính. Vui lòng cho nhóm của chúng tôi 
biết nếu quý vị cần trợ giúp về những điều này. 



Hãy gọi cho nhóm Chăm sóc bệnh 
COVID tại Nhà theo số 1800 367 277 
nếu tình trạng bệnh của quý vị xấu đi 
hoặc nếu quý vị đang gặp bất kỳ triệu 
chứng COVID-19 nào sau đây:

• Nếu nồng độ oxy trong máu của quý vị dưới 95% *

• Cảm thấy khó thở, đặc biệt là khi đứng lên hoặc 
di chuyển

• Đau cơ nhiều hoặc rất mệt mỏi 

• Run hoặc rùng mình

• Nhận thấy có điều gì đó không ổn (suy nhược 
toàn thân, rất mệt, chán ăn, đi tiểu ít hơn hoặc 
nếu quý vị không thể chăm sóc bản thân - những 
công việc đơn giản như giặt giũ và mặc quần áo 
hoặc làm thức ăn).

Hãy đến phòng cấp cứu gần nhất càng  
nhanh càng tốt HOẶC gọi 000 ngay lập  
tức nếu quý vị đang gặp phải bất kỳ  
trường hợp nào sau đây:

• Mức oxy trong máu của quý vị là 92% hoặc ít hơn * 

• Quý vị không thể nói được các câu ngắn khi đang nghỉ  
ngơi do khó thở

• Hơi thở của quý vị đột ngột trở nên kém hơn

HOẶC Nếu quý vị có các dấu hiệu chung của bệnh nghiêm 
trọng, ví dụ:

• Quý vị ho ra máu

• Cảm thấy lạnh và đổ mồ hôi với làn da nhợt nhạt hoặc  
lấm tấm

• Phát ban không mờ đi khi quý vị lăn kính lên nó

• Ngã xuống hoặc ngất xỉu

• Trở nên kích động, lẫn lộn hoặc rất buồn ngủ

• Ngừng đi tiểu hoặc đi tiểu ít hơn nhiều so với bình thường.

Khi nào thì tôi có thể ngừng cách ly?

Tất cả bệnh nhân bị COVID-19 phải cách ly tại nhà trong 
một khoảng thời gian tối thiểu bắt buộc sau khi họ có 
kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. 

Số ngày cách ly phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm 
các triệu chứng, tình trạng chích ngừa và các tình trạng 
sức khỏe khác của quý vị. Nó cũng thay đổi theo từng 
tiểu bang với những yêu cầu khác nhau. Dịch vụ y tế 
địa phương của quý vị có trách nhiệm tư vấn thời gian 
quý vị sẽ phải sống cách ly tại nhà. Họ sẽ trao đổi về 
thời gian quý vị cách ly tại nhà. Xin lưu ý rằng thời gian 
cách ly tại nhà có thể thay đổi theo từng thời điểm và 
có thể thay đổi tùy theo mức độ chích ngừa của cá 
nhân và cộng đồng.

Trong thời gian cách ly này, nhóm của chúng tôi sẽ gọi 
cho quý vị (hoặc quý vị có thể gọi cho nhóm) cho đến 
khi dịch vụ y tế địa phương thông báo rằng quý vị đã 
hoàn thành thời gian cách ly tại nhà. Sau đó, chúng tôi 
sẽ cho quý vị ra khỏi dịch vụ của chúng tôi.

Tôi nên làm gì nếu các triệu chứng của tôi trở nên tồi tệ hơn?

*  Nếu quý vị có bệnh nền là bệnh phổi, vui lòng thảo luận với bác sĩ của quý vị hoặc Nhóm Chăm sóc bệnh COVID 
tại Nhà về số đọc an toàn cho quý vị là bao nhiêu.

Hãy nhớ rằng quý vị phải ở nhà cách ly ngay cả khi 
quý vị cảm thấy khỏe và không được rời khỏi nhà 
cách ly cho đến khi được thông báo rằng quý vị có 
thể rời khỏi.

Quý vị không cần phải thực hiện bất kỳ xét nghiệm 
COVID-19 nào để được hết cách ly tại nhà trừ khi 
quý vị mắc các bệnh nền ảnh hưởng đến hệ thống 
miễn dịch của quý vị.



Các Câu hỏi Thường gặp

Tôi sẽ đăng ký tham gia chương trình trong bao lâu?

Dịch vụ y tế địa phương của quý vị có trách nhiệm tư 
vấn thời gian quý vị sẽ phải sống cách ly tại nhà. Điều 
này có thể thay đổi tùy thuộc vào các triệu chứng, tình 
trạng chích ngừa và các tình trạng sức khỏe khác của 
quý vị. Quý vị có thể đăng ký tham gia chương trình 
của chúng tôi cho đến khi thời gian cách ly tại nhà  
của mình kết thúc. 

Tôi có thể được hỗ trợ thêm không nếu tôi cần?

Chúng tôi có thể giúp quý vị tiếp cận hỗ trợ bổ sung cho 
sức khỏe tinh thần của quý vị và cung cấp các địa chỉ liên 
hệ để giúp quý vị có được những hỗ trợ thiết thực khác 
với những thứ như mua sắm hàng tạp hóa, thuốc men, 
hỗ trợ gia đình và tài chính. Vui lòng gọi 1800 367 277 
bất cứ lúc nào nếu quý vị muốn được hỗ trợ. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi được chuyển đến bệnh viện?

Quý vị sẽ trở thành một bệnh nhân trong bệnh viện và 
quý vị sẽ không còn tham gia vào chương trình Chăm 
sóc bệnh COVID tại Nhà . 

Làm cách nào để trả lại thiết bị đã cấp cho tôi?

Quý vị không cần trả lại thiết bị, chúng là của quý vị để 
giữ hoặc vứt bỏ nếu quý vị muốn.

Có chi phí nào cho dịch vụ này không?

Chăm sóc bệnh COVID tại Nhà là một dịch vụ y tế công 
cộng được thực hiện miễn phí cho những người đăng ký 
tham gia chương trình đã nhận được kết quả xét nghiệm 
dương tính với COVID-19. 

Ai cung cấp dịch vụ?

Chăm sóc Bệnh COVID tại Nhà được thực hiện bởi 
Calvary Medibank JV Pty Ltd, một liên doanh giữa 
Calvary và Medibank thay mặt cho các dịch vụ y tế 
công cộng có thỏa thuận tài trợ. Calvary và Medibank 
là tổ chức chăm sóc sức khỏe và chăm sóc tại nhà có 
kinh nghiệm, đồng thời kết hợp kinh nghiệm y tế và 
chăm sóc sức khỏe từ xa của họ để cung cấp dịch vụ 
cho những bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19. 

Thiết bị của tôi không hoạt động - tôi phải làm gì?

Trước tiên, vui lòng tham khảo đường dẫn về bảng thông 
số thiết bị giám sát được cung cấp qua SMS hoặc truy cập 
trang mạng của chúng tôi www.covidcareathome.com.au. 
Nếu quý vị vẫn gặp rắc rối, vui lòng gọi cho nhóm Chăm 
sóc bệnh COVID tại Nhà theo số 1800 367 277 và nói 
chuyện với một người trong nhóm của chúng tôi để  
họ hỗ trợ quý vị. 

Tôi sẽ gọi đến số nào nếu tôi cần nói chuyện với ai đó 
trong nhóm Chăm sóc bệnh COVID tại Nhà ?

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về dịch vụ 
chăm sóc của mình, quý vị có thể gọi cho nhóm Chăm 
sóc bệnh COVID tại Nhà theo số 1800 367 277.

Có câu hỏi nào không? Chúng tôi sẵn sàng 
hỗ trợ quý vị. Hãy gọi 1800 367 277  
www.covidcareathome.com.au

http://www.covidcareathome.com.au/

