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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19 TẠI NHÀ 
CHO NGƯỜI TRÊN 18 TUỔI

Gói thuốc A

Thuốc hạ sốt

Thuốc nâng cao thể
trạng

Gói thuốc B

Thuốc kháng viêm

Thuốc chống đông

Gói thuốc C

Thuốc kháng vi rút
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Gói thuốc A

• Paracetamol 500mg. Uống 1V khi sốt>38,5 0 C, có thể lập
lại mỗi 4 – 6 g nếu còn sốt

• Các loại vitamin:

• Vitamin tổng hợp: uống ngày 1lần, lần 1 v

• Vitamin C 500mg: uống ngày 2 lần, sáng 1v, trưa 1v

Lưu ý

• Cấp ngay cho F0 khi tiếp nhận thông tin

• Thời gian dung: 7 ngày
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Gói thuốc A

• Paracetamol 500mg. Uống 1V khi sốt>38,5 0 C, có thể lập
lại mỗi 4 – 6 g nếu còn sốt

• Các loại vitamin:

• Vitamin tổng hợp: uống ngày 1lần, lần 1 v

• Vitamin C 500mg: uống ngày 2 lần, sáng 1v, trưa 1v

Lưu ý

• Cấp ngay cho F0 khi tiếp nhận thông tin

• Thời gian dung: 7 ngày



Thuốc kháng viêm

• Dexamethasone 0,5mg.              Uống 01 lần
12 v

• Hoặc: Methylpresnisolone16mg. Uống 01 lần, 
01 v

Thuống chống đông

• Rivaroxaban 10mg.                     Uống 01 lần, 
lần 01 v

• Hoặc: Apixaban 2,5mg.               Uống 01 lần, 
lần 01 v

• Hoặc: Dabigatran220mg.           Uống 01 lần, 
lần 01 v

Gói thuốc B

Chỉ dùng khi có chỉ định của BS theo hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế
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Gói thuốc B

Lưu ý:

• Hướng dẫn người bệnh khi cảm thấy khó thở (thở hụt hơi, khó thở
tăng lên khi vận động, nhịp thở khi nghỉ ngơi 20 lần/phút hoặc đo
SpO2 < 96%) phải liên hệ ngay với bác sĩ để được tư vấn, hỗ trợ. Bác
sĩ đánh giá tình trạng bệnh, nếu có chỉ định nhập viện, bác sĩ sẽ cho
người bệnh sử dụng 01 liều duy nhất (gói B) trước khi chuyển viện.

• 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 (viêm loét
dạ dày tá tràng, suy gan, suy thận, các bệnh lý dễ gây chảy máu
đường tiêu hóa, đường tiết niệu và các bệnh lý dễ gây chảy máu
khác).
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Gói

thuốc C Đây là thuốc kháng vi rút được chỉ định đối với trường hợp F0 có triệu chứng nhẹ, thuốc này được

Bộ Y tế cung cấp trong Chương trình can thiệp cộng đồng có kiểm soát. 

Molnupiravir viên 200mg hoặc viên 400mg

Uống ngày 02 lần: sáng 800mg, chiều 800mg, uống 05 ngày liên tục.

Lưu ý:

+ Hướng dẫn cho người F0 ký phiếu chấp thuận tham gia Chương trình sử dụng thuốc
Molnupiravir có kiểm soát tại cộng đồng trước khi cấp phát.

+ Thuốc không sử dụng trong trường hợp phụ nữ đang có thai hoặc có kế hoạch có
thai, đang cho con bú.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GÓI THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19 TẠI NHÀ 
CHO TRẺ EM TRÊN 1 TUỔI

Hướng dẫn điều trị trẻ em mắc COVID-19 mức độ nhẹ tại nhà
• Nằm phòng riêng.

• Áp dụng phòng ngừa chuẩn, đeo khẩu trang với trẻ ≥ 2 tuổi

• Điều trị triệu chứng:

• Hạ sốt khi nhiệt độ ≥ 38.50 C: Paracetamol liều 10-15mg/kg/lần mỗi 6 giờ.

• Thuốc điều trị ho: Ưu tiên dùng thuốc ho thảo dược.

• Uống nhiều nước.

• Đảm bảo dinh dưỡng: bú mẹ, ăn đầy đủ.

• Vệ sinh thân thể, răng miệng, mũi họng.

• Tập thể dục tại chỗ và tập thở ít nhất 15 phút/ngày (trẻ lớn).

• Theo dõi: 

• Đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cảm thấy trẻ sốt.

• Đo SpO2 (nếu có thiết bị) tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cảm thấy trẻ mệt, thở nhanh/khó thở. 

• Khai báo y tế hàng ngày qua ứng dụng “Y tế HCM” hoặc qua phiếu tự theo dõi sức khỏe, báo nhân viên y tế

khi có dấu hiệu cảnh báo.
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Hướng dẫn sử dụng gói thuốc trẻ em điều trị COVID-19 tại nhà

(dùng trong 07 ngày)

Độ tuổi trẻ em Dạng thuốc Liều thuốc mỗi lần

< 1 tuổi Paracetamol bột 80mg 1 gói x 4 lần/ ngày

Từ 1 đến dưới 2 tuổi Paracetamol bột 150mg 1 gói x 4 lần/ ngày

Từ 2 đến dưới 5 tuổi Paracetamol bột 250mg 1 gói x 4 lần/ ngày

Từ 5 đến 12 tuổi Paracetamol viên 325mg 1 viên x 4 lần/ ngày

Trên 12 tuổi Paracetamol viên 500mg 1 viên x 4 lần/ ngày

Ghi chú: Uống Paracetamol khi sốt trên 38.50C, có thể lặp lại mỗi 04 giờ đến 06 giờ nếu vẫn còn

sốt.
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Theo dõi dấu hiệu cảnh báo

• Sốt > 380C 

• Đau rát họng, ho

• Tiêu chảy

• Trẻ mệt, không chịu chơi

• Tức ngực

• Cảm giác khó thở

• SpO2 < 96%  (nếu đo được)

• Ăn/bú kém

Triệu chứng bất thường cần báo NVYT

của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động
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Dấu hiệu chuyển nặng cần báo cấp cứu 115 hoặc đội phản ứng nhanh tại xã, 

phường để được cấp cứu tại nhà hoặc đưa trẻ đến bệnh viện ngay: 

• Thở nhanh theo tuổi: Trẻ 1–5 tuổi: ≥ 40 lần/phút, 5-12 tuổi: ≥ 30 lần/phút, > 12 tuổi: 

≥ 20 lần/phút.

• Cánh mũi phập phồng

• Rút lõm lồng ngực

• Li bì, lờ đờ, bỏ bú/ăn uống

• Tím tái môi đầu chi

• SpO2 < 95% (nếu đo được)




