
Cập nhật thông tin về Sứckhỏe 

mùa đông & COVID-19

Tiệm thuốc hiện đang cung cấp Thuốc kháng vi rút COVID-19

• Tiệm thuốc ở Auckland hiện đang cung cấp thuốc kháng vi-rút (Paxlovid 

và Lageviro) cho những người bị nhiễm COVID-19 có nguy cơ bệnh 

nặng hơn mà không cần kê đơn. Cả hai loại thuốc đều giúp giảm nhập 

viện cho những người có nguy cơ cao nhất và cả hai đều được cung 

cấp MIỄN PHÍ.

• Mục đích của việc này là tăng cường khả năng tiếp cận với thuốc 

COVID-19, cũng như giảm áp lực tại các bác sĩ đa khoa.

• Mọi người có thể tìm thấy danh sách các tiệm thuốc cung cấp dịch vụ 

này trên Healthpoint
https://www.healthpoint.co.nz/pharmacy/?serviceArea=im%3A1382476

Kiểm tra kháng nguyên nhanh (RAT) và khẩu trang cho cá 

nhân và Hộ gia đình nguy cơ mắc COVID-19 cao

• RAT miễn phí phải được đặt trước để được nhận cho tối đa 12 người tại 

https://requestrats.covid19.health.nz/ hoặc gọi 0800 222 478. Kiểm tra 

kháng nguyên cho nhiều người hơn thì phải được đặt qua 0800 222 478.

• Mọi người có thể nhận các RAT và khẩu trang miễn phí tại Trung tâm 

Kiểm tra COVID-19 trong cộng đồng và Trung tâm nhận RAT.

• Khẩu trang y tế được cấp cho hầu hết mọi người, tuy nhiên, khẩu trang 

N95 sẽ được cung cấp cho những người dễ bị nhiệm COVID-19 hoặc 

những người có nguy cơ cao khác.

• Trong trường hợp ai đó không thể đặt hàng, họ có thể truy cập RAT miễn 

phí mà không cần đặt hàng thông qua trung tâm Kiểm tra COVID-19. Họ 

sẽ được hỏi những điều sau tại trang web; Họ tên, NHI (nếu biết) và 
Ngày sinh.

Đặt hàng cho nhân viên thông qua Cổng thông tin PPE trực

tuyến

• Nguồn cung cấp thiết bị bảo hộ của Bộ Y Tế cung cấp trực tiếp cho

nhân viên chăm sóc sức khỏe làm việc ở New Zealand đang đóng góp

vào phần đối phó với COVID-19

• Bạn có thể tìm thấy các tiêu chí cần đáp ứng để đặt  thiết bị bảo hộ từ

Bộ Y tế tại đây hoặc gửi email tới mohppeordering@prnzl.co.nz.

• Để kiểm tra xem cơ quan của bạn đã có tài khoản hay chưa, hãy gửi 

email tới COVID.HealthSupplyChain@health.govt.nz hoặc 

mohppeordering@prnzl.co.nz.

COVID-19 and flu news

• Tính đến ngày 31 tháng 7, các trường hợp dương tính với COVID-19 

được thông báo đã giảm xuống còn khoảng 2.500-3.000 mỗi ngày ở Khu 

vực phía Bắc (Auckland và Northland), trong tuần trước. Tuy nhiên, tỷ lệ 

nhiễm ở nhóm tuổi 65 đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong tất cả các 

nhóm tuổi.

• Có khoảng 60-70 ca nhập viện dương tính với COVID-19 mỗi ngày.

• Có khoảng 200-250 bệnh nhân COVID-19 đang hoạt động tại các bệnh

viện khu vực phía Bắc.

• Liên quan đến mùa cúm, các ca bệnh cúm đã giảm, tuy nhiên, vẫn có 

nguy cơ các ca bệnh cúm gia tăng trở lại trong tháng 8 và tháng 9.

• Chích ngừa cúm có tài trợ ở một số nhà thuốc cộng đồng mà không cần 

hẹn trước cho những người đủ điều kiện hoặc từ bác sĩ gia đình của bạn 

khi có hẹn trước - danh sách các nhà thuốc cung cấp dịch vụ này có sẵn 

trên Healthpoint: https://www.healthpoint.co.nz/pharmacy /? serviceArea 

= im% 3A460472
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