so với

Bệnh Cúm

Vietnamese

Mất vị giác và khứu giác
CỘNG VỚI sốt, ho, thở dốc,
mệt mỏi, đau họng, sổ mũi
hoặc nghẹt mũi, nhức mỏi
người, đau đầu.

+

Nếu quý vị mắc COVID-19, có thể
các triệu chứng của quý vị xuất
hiện chậm hơn là bệnh cúm.

Đối với một số nhóm
dân số và nhóm tuổi,
COVID-19 dễ lây lan
hơn là bệnh cúm.

+

Cả COVID-19 và bệnh cú đều
có thể gây bệnh nặng và các
biến chứng nghiêm trọng.
Những người có nguy cơ cao
nhất là người cao niên, người
mắc một số chứng bệnh
tiềm ẩn, và đang mang thai.

CÁC TRIỆU CHỨNG

Sốt, ho, thở dốc, mệt mỏi,
đau họng, sổ mũi hoặc nghẹt
mũi, nhức mỏi người, đau đầu.

KHỞI PHÁT

Đối với cả COVID-19 và
bệnh cúm, quý vị có thể mắc
bệnh nhưng phải sau 1+ ngày
mới bắt đầu xuất hiện
triệu chứng.

LÂY LAN

Cả COVID-19 và bệnh cúm đều
có thể lây lan từ người sang
người giữa những người tiếp
xúc gần với nhau (trong phạm
vi 6 feet). Cả hai đều lây lan
chủ yếu qua các hạt nước nhỏ
li ti bắn ra khi người mắc bệnh
ho,hắt hơi, hoặc nói chuyện.

NGUY CƠ
vs

The Flu

+

Nguy cơ gặp biến
chứng đối với trẻ
em khỏe mạnh mắc
bệnh cúm là cao
hơn so với
COVID-19.

Hiện có vắc-xin ngừa cúm hàng năm để phòng ngừa
căn bệnh này. Hiện không có vắc-xin ngừa COVID-19.

ĐIỀU TRỊ

Bệnh cúm có một loại thuốc kháng vi-rút có thể làm
giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh và độ dài thời
gian mắc bệnh nếu được kê toa dùng trong vòng 48
giờ đồng hồ kể từ khi khởi phát triệu chứng.

