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Vi-rút Corona (COVID-19) 

Vi-rút Corona (COVID-19) là một dịch bệnh đang nổi lên nhanh chóng, đã lây nhiễm cho hàng 
chục ngàn người trên thế giới; kể từ ngày 24 tháng 3, Hoa Kỳ đã có hàng chục ngàn trường hợp 
trên khắp 50 bang, Washington, D.C., Puerto Rico, Guam, và Quần Đảo Virgin thuộc Mỹ. Vẫn 
còn nhiều điều chưa được xác định về căn bệnh này và cách thức lây lan, tuy nhiên, Trung Tâm 
Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cảnh báo rằng người lớn tuổi và bất kỳ ai có vấn 
đề sức khỏe tiềm ẩn đều đối mặt với nguy cơ phát triển các trường hợp nhiễm COVID-19 
nghiêm trọng hơn. 

Điều quan trọng đối với các cộng đồng có nguy cơ cao này, bao gồm cả những người bị chấn 
thương tủy sống, là phải theo dõi các triệu chứng và làm theo các biện pháp phòng ngừa được 
khuyến nghị để giảm lây nhiễm. 

Nhận Biết Các Triệu Chứng: 
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 Các triệu chứng của COVID-19 bao gồm: 

• Sốt 
• Ho 
• Khó thở 

Nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào ở trên, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập 
tức.   

 
Cách Làm Giảm Nguy Cơ Nhiễm Bệnh: 
 

• Rửa tay thường xuyên bằng nước ấm và xà phòng trong ít nhất 20 giây. Có thể xem 
hướng dẫn rửa tay hiệu quả theo khuyến nghị của Tổ Chức Y Tế Thế Giới tại đây. Nếu 
không có sẵn xà phòng và nước, bạn có thể sử dụng nước rửa tay khô có chứa cồn.  

 
• Không chạm tay lên mắt, mũi và miệng của bạn. 

 
• Yêu cầu người chăm sóc rửa tay ngay khi họ đến nhà bạn và trước khi họ chạm vào bạn 

hoặc cho bạn ăn. 
 

• Tránh nơi đông người và không gian công cộng đông đúc nhiều nhất có thể; hoãn tất cả 
các chuyến du lịch bằng đường hàng không hoặc du lịch trên biển cho đến khi CDC 
thông báo vi-rút đã chấm dứt.  

 
• Cố gắng giữ khoảng cách ít nhất là ba foot với người đang hắt hơi hoặc ho.  

 

• Nếu các thành viên trong gia đình bị ốm, hãy chuyển họ đến một phòng riêng, nếu có, để 
họ hồi phục và hạn chế sự tiếp xúc của bạn với bệnh này.  

 
• Thường xuyên vệ sinh và khử trùng mặt bàn, tay nắm cửa và bất kỳ đồ vật nào thường 

xuyên chạm vào (bao gồm điện thoại, bàn phím và màn hình cảm ứng.) 
 
 
Cách Chuẩn Bị cho Đợt Bùng Phát COVID-19 trong Cộng Đồng của Bạn 
 

• Dự trữ thuốc men và các vật dụng quan trọng trong gia đình, bao gồm vật tư y tế, thực 
phẩm và thức ăn cho thú cưng, nhờ đó bạn có thể hạn chế đi đến những nơi công cộng 
trong đợt bùng phát tại địa phương. 

 
• Sắp xếp dịch vụ chăm sóc dự phòng trong trường hợp người chăm sóc chính hoặc người 

phục vụ bị bệnh. 
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• Sắp xếp phương tiện chuyên chở dự phòng trong trường hợp nhà cung cấp địa phương 
của bạn bị ảnh hưởng. 

 
Bảo Hiểm và COVID-19: Những Điều Cần Biết: 

Xét Nghiệm  

• Medicare Phần B đài thọ xét nghiệm vi-rút corona trong trường hợp bác sĩ hoặc nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chỉ định, có hiệu lực từ ngày 4 tháng 2 năm 2020. Để biết 
thêm thông tin, hãy truy cập Medicare.gov. 

• Đạo Luật Gia Đình Trên Hết trong Ứng Phó Với Vi-rút Corona được Quốc Hội thông 
qua vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, yêu cầu Medicaid, Medicare và hầu hết các công ty 
bảo hiểm tư nhân cung cấp dịch vụ xét nghiệm vi-rút corona miễn phí và miễn bất kỳ 
khoản đồng trả hoặc khoản khấu trừ nào. Luật pháp chỉ thị khoản đài thọ cho các dịch vụ, 
bao gồm thăm khám tại văn phòng bác sĩ, chăm sóc khẩn cấp, thăm khám sức khỏe từ xa 
hoặc thăm khám tại phòng cấp cứu, liên quan đến việc quản lý hoặc xác định nhu cầu xét 
nghiệm. Không phải ai cũng cần phải xét nghiệm, nhưng hãy dành thời gian chuẩn bị, chỉ 
trong trường hợp: Nghiên cứu chương trình bảo hiểm cá nhân của bạn để tìm hiểu xem có 
nhà cung cấp hoặc nơi xét nghiệm cụ thể nào trong mạng lưới mà bạn cần sử dụng để 
tránh các khoản phí bất ngờ. 
 

• Nếu bạn không có bảo hiểm, bạn vẫn đủ điều kiện xét nghiệm miễn phí. Luật này bao 
gồm các khoản tài trợ khẩn cấp nhằm bồi hoàn trực tiếp cho bác sĩ và các cơ sở y tế đối 
với xét nghiệm và các dịch vụ liên quan đến xét nghiệm được thực hiện cho bất kỳ ai 
không có bảo hiểm. Gia tăng quỹ tài trợ Medicaid cũng mang lại cho các tiểu bang tùy 
chọn đài thọ cho người dân không có bảo hiểm và tạm thời ghi danh họ vào chương trình 
để được xét nghiệm.  
 

Luật pháp chỉ thị xét nghiệm miễn phí – không phải điều trị miễn phí – đối với COVID-19. 
Chi phí điều trị sẽ khác nhau tùy thuộc vào chương trình bảo hiểm cá nhân. 

Mở Rộng Bảo Hiểm và Những Thay Đổi 

• Kể từ ngày 24 tháng 3, sự bùng phát này đã khiến Washington, Colorado, California, 
Connecticut, Maryland, Massachusetts, Nevada, Đảo Rhode, Vermont, New York và 
Washington, D.C mở các giai đoạn ghi danh đặc biệt theo Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe 
Hợp Lý đối với những người hiện không có bảo hiểm.  

Các bang này thực hiện chuyển đổi riêng của họ. Kể từ ngày 24 tháng 3, chính phủ liên bang đã 
không công bố bất kỳ giai đoạn mở rộng ghi danh mới nào đối với các thị trường mà họ quản lý 
ở 32 bang.  

• Cả Medicaid và Medicare đang thực hiện các thay đổi nhằm ứng phó với COVID-19, bao 
gồm: 

https://www.medicare.gov/coverage/coronavirus-test?utm_campaign=20200305_gmd_prv_gal&utm_content=english&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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Để tiếp tục cung cấp dịch vụ và hỗ trợ Medicaid cho những người bị cách ly và đáp ứng mức 
độ chăm sóc của tổ chức, các bang (sử dụng thẩm quyền được nêu trong Mục 1915 (c)Phụ 
Lục K về hành động trong trường hợp khẩn cấp,) có thể ủy quyền cho các thành viên khỏe 
mạnh trong gia đình sống cùng nhà như một nhà cung cấp và nhận tài trợ với tư cách “người 
chăm sóc sức khỏe tại gia”. Cũng có thể thêm các bữa ăn giao tại nhà, chẳng hạn như Meals 
on Wheels để cung cấp một bữa ăn mỗi ngày cho từng cá nhân. Ngoài ra, bổ sung các dịch 
vụ khác bao gồm y tá riêng, và mức phí thanh toán có thể được tăng lên để bù đắp rủi ro sức 
khỏe gia tăng cho các nhà cung cấp và kêu gọi nhóm nhà cung cấp lớn hơn. 

Medicare đã tạm thời mở rộng khoản đài thọ cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa để 
giúp mọi người tiếp cận với bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác (bao gồm y tá, nhà 
tâm lý học lâm sàng và nhân viên xã hội lâm sàng được cấp phép) mà không cần đến văn 
phòng bác sĩ hay bệnh viện và giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Các dịch vụ cụ thể có 
sẵn từ xa bao gồm thăm khám đánh giá và quản lý, tư vấn sức khỏe tâm thần và kiểm tra sức 
khỏe phòng ngừa. 

Để biết thêm thông tin toàn diện và cập nhật về các thay đổi đối với các chương trình này trong 
thời gian bùng phát dịch, vui lòng truy cập Các Câu Hỏi Thường Gặp về COVID 19 của 
Medicaid và Trang web về Medicare và Vi-rút Corona.  

 

 


