
KHẨN : "Omicron" 

 

Xin Quý Vị Vui lòng đọc kỹ thông báo này rất hữu ích...!!!... 
 

THÔNG ĐIỆP CỦA BỆNH VIỆN : 

Virus dường như đang lây lan nhanh chóng. 

 

Bộ dụng cụ y tế Covid Yêu cầu tại nhà: 

 

1. Paracetamol 

2. Betadine để súc miệng và súc miệng 

3. Vitamin C và D3 

5. B phức hợp 

6. Máy xông hơi + viên nang xông hơi 

7. Máy đo ôxyt 

8. Bình oxy (chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp) 

9. Bài tập thở 

 

Covid Ba giai đoạn: 

1. Covid chỉ ở mũi - thời gian phục hồi là nửa ngày.  (Xông 

hơi), vitamin C. Thường không sốt.  Không có triệu chứng. 
 

2. Viêm họng - đau họng, thời gian hồi phục 1 ngày (súc 

họng nước nóng, uống nước ấm, nếu nóng thì dùng 

paracetamol. Vitamin C, B-complex. Nếu nặng thì cho 

kháng sinh). 
 

3. Phổi đặc - ho và khó thở từ 4 đến 5 ngày.  (Vitamin C, B 

complex, súc miệng nước nóng, máy đo oxy, paracetamol, xi 

lanh nếu nặng, phải truyền nhiều chất lỏng, tập thở sâu. 
 

Giai đoạn khi đến bệnh viện: 



Theo dõi mức oxy.  Nếu nó xuống dưới 92 (bình thường 98-

100) thì bạn cần bình oxy.  Nếu có sẵn tại nhà, sau đó không 

có bệnh viện nào khác thừa nhận. 
 

* Giữ gìn sức khỏe, Giữ an toàn! * 

 

  Xin vui lòng chuyển đến tất cả trong danh sách liên hệ của 

bạn.  Bạn không bao giờ biết nó có thể giúp ích cho ai. 
 

Lời khuyên từ các bệnh viện cách ly bên trong, chúng tôi có 

thể thực hiện tại nhà 

 

Thuốc được dùng trong bệnh viện cách ly 

  1. Vitamin C-1000 

  2. Vitamin E (E) 

  3. Từ (10 đến 11) giờ, ngồi dưới nắng 15-20 phút. 

  4. Bữa ăn trứng một lần. 

  5. Chúng tôi nghỉ ngơi / ngủ tối thiểu 7-8 giờ 

  6. Chúng ta uống 1,5 lít nước mỗi ngày 

  7. Tất cả các bữa ăn phải ấm (không lạnh). 
 

Và đó là tất cả những gì chúng tôi làm trong bệnh viện để 

tăng cường hệ thống miễn dịch 

 

Lưu ý rằng độ pH của coronavirus thay đổi từ 5,5 đến 8,5 

 

Do đó, tất cả những gì chúng ta phải làm để loại bỏ vi rút là 

tiêu thụ nhiều thực phẩm có tính kiềm cao hơn mức axit của 

vi rút. 
 

  Nhu la : 

  Chuối 

  Chanh xanh - 9,9 pH 



  Chanh vàng - 8,2 độ pH 

  Quả bơ - 15,6 pH 

  * Tỏi - 13,2 pH 

  * Xoài - 8,7 độ pH 

  * Quýt - 8,5 độ pH 

  * Dứa - 12,7 pH 

  * Cải xoong - 22,7 pH 

  * Cam - 9,2 pH 

 

Làm thế nào để biết rằng bạn đang bị nhiễm vi rút corona? 

 

  1. Ngứa cổ họng 

  2. Khô họng 

  3. Ho khan 

  4. Nhiệt độ cao 

  5. Khó thở 

  6. Mất mùi…. 
 

Và chanh với nước ấm giúp loại bỏ vi rút ở đầu trước khi 

đến phổi ... 
 

Đừng giữ thông tin này cho riêng mình.  Cung cấp nó cho tất 

cả gia đình và bạn bè của bạn. 
 


